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  )١(صفحة 

 



 البنك األهلي اليمني

 لمرحليابيان المركز المالي 
م٢٠١١ سبتمبر ٣٠كما في   

  

  )٢(صفحة 



 البنك األهلي اليمني
 بيان الدخل الشامل المرحلي

 م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٣(صفحة 

  

  

   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

    م٢٠١١

  ر إلى يناي١
   سبتمبر ٣٠

  م٢٠١٠
  يمني ألف ريال   يمني ألف ريال إيضاح  التشغيلإيرادات 

  ١،٢٣٣،٤٠١    ١،٢٣٣،١٤٧  ١٧   من القروض والسلفيات واألرصدة لدى البنوكوائدالف
  ٦،٩٣٤،٦٥٥    ٩،٦٧٠،٢٢٦    الفوائد من أذون الخزانة

 ٨،١٦٨،٠٥٦   ١٠،٩٠٣،٣٧٣    إجمالي إيرادات الفوائد
  )٥،٢٧١،٠٣٠(    )٦،٩٨٣،٤٨٧(  ١٨  الودائع تكلفة

  ٢،٨٩٧،٠٢٦    ٣،٩١٩،٨٨٦    صافي إيرادات الفوائد
 ٥٤٢،٣٠٢   ٤٠١،١٥٩  ١٩  عموالت ورسوم الخدمات المصرفيةإيرادات ال

 ٢٣،٢٠٢   ٣٢،٣٧٣    إيرادات االستثمارات المتوفرة للبيع
 )٨٣،٣١٢(   ٦٣،٧٨٤  ٢٠  األرباح من العمليات بالعمالت األجنبية

  ٢٦٨،٨١٣    ٩٩٤،١٠٦  ٢١   األخرىتشغيلإيرادات ال
  ٣،٦٤٨،٠٣١    ٥،٤١١،٣٠٨    صافي إيرادات التشغيل 

         مصاريف التشغيل

 ٣٤،٣٥٣   ١٥،٢٥٢    مصاريف العموالت ورسوم الخدمات المصرفية
 ١،٢٨١،٤٥١   ١،٥٨١،٠٠٤  ٢٢  اإلدارية و العموميةاريفالمص

 ١٦٧،٢١١   ١،٣٦٨،٦٢٨  ٢٣  المخصصات
  ١،٤٨٣،٠١٥    ٢،٩٦٤،٨٨٤    لتشغيلاريف امصإجمالي 

 ٢،١٦٥،٠١٦   ٢،٤٤٦،٤٢٤   وضريبة الدخل  الزكاةقبل الفترة  ربح

 )١١٢،٥٠٠(   )١٣٥،٠٠٠(  ج-١٣   الزكاة

 ٢،٠٥٢،٥١٦   ٢،٣١١،٤٢٤    ضريبة الدخلقبل بعد الزكاة وفترة الربح 

 )٧١٨،٣٨١(   )٤٦٢،٢٨٥(  ١٤  الدخل ضريبة 

 ١،٣٣٤،١٣٥   ١،٨٤٩،١٣٩    الفترة ربح 

          الدخل الشامل اآلخر
  -    -    للفترةصافي الحركة في القيمة العادلة 

 -   -    فترة للالدخل الشامل اآلخر إجمالي 

 ١،٣٣٤،١٣٥   ١،٨٤٩،١٣٩    للفترةإجمالي الدخل الشامل 
 ١،٣٣٤،١٣٥   ١،٨٤٩،١٣٩    إجمالي الدخل الشامل المنسوب لحصة مسيطرة

 -    -    ة غير مسيطرةإجمالي الدخل الشامل المنسوب لحص

   ريال يمني١٤٨     ريال يمني١٨٥  ٢٤  الربح األساسي للسهم 

   .البيانات المالية المرحلية همن هذال يتجزأ  جزءاً )٣٦( إلى )١ ( من المرفقةتشكل اإليضاحات



 البنك األهلي اليمني

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي
 م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 

 

  )٤(صفحة 

  رأس المال 

احتياطي 
فائض إعادة 
  تقييم العقارات

االحتياطي 
  القانوني

 االحتياطي

  العام

 احتياطي 
التغيرات  

التراكمية في 
    القيمة العادلة

 ةاألرباح المستبقا
ربح / للسنة
  اإلجمالي  الفترة

  ألف ريال يمني 

ألف ريال 
  يمني

ألف ريال 
  يمني

ألف ريال 
 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  يمني

  ١٢،٠٧٤،٨٨٣   -  ٥٤،٨٥٣   ٥٢٣،١٦٤   ١،٨٥٧،١٠٤   ٦٣٩،٧٦٢   ٩،٠٠٠،٠٠٠  م٢٠١٠ يناير ١الرصيد في 
                      الدخل الشامل

  ٢،٠٧٥،٨٧٤   ٢،٠٧٥،٨٧٤   -   -   -   -   -  ربح السنة
  ٧،٧٩٩   -   ٧،٧٩٩   -   -   -   -   للسنةالدخل الشامل اآلخر

  ٢،٠٨٣،٦٧٣   ٢،٠٧٥،٨٧٤   ٧،٧٩٩   -   -   -   -  الدخل الشاملإجمالي 
                      المعامالت مع المالك

  -   )٣١١،٣٨١(   -   -   ٣١١،٣٨١   -   - ى االحتياطي القانونيالمحول إل
  -   )٣١١،٣٨١(   -   ٣١١،٣٨١   -   -   -  إلى االحتياطي العاممحول ال

  )٥٠٠،٠٠٠(   )٥٠٠،٠٠٠(   -   -   -   -   -  حصة الحكومة في ربح السنة
الربح المحول إلى حصة الحكومة في 

  -   )٨٤٩،٣١٨(   -   -   -   -   ٨٤٩،٣١٨  رأس المال
 من االحتياطي العام إلى المحول

  -   -   -   )١٥٠،٦٨٢(   -   -   ١٥٠،٦٨٢  رأس المال
  )١٠٣،٧٩٤(   )١٠٣،٧٩٤(   -   -   -   -   -  الربححصة الموظفين في 

  )٦٠٣،٧٩٤(   )٢،٠٧٥،٨٧٤(   -   ١٦٠،٦٩٩   ٣١١،٣٨١   -   ١،٠٠٠،٠٠٠   المعامالت مع المالكإجمالي

  ١٣،٥٥٤،٧٦٢   -  ٦٢،٦٥٢   ٦٨٣،٨٦٣   ٢،١٦٨،٤٨٥   ٦٣٩،٧٦٢   ١٠،٠٠٠،٠٠٠ م٢٠١٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                      الدخل الشامل

  ١،٨٤٩،١٣٩   ١،٨٤٩،١٣٩   -   -   -   -   -  ربح الفترة
  -   -   -   -   -   -   -   للسنةالدخل الشامل اآلخر

  ١،٨٤٩،١٣٩   ١،٨٤٩،١٣٩  -   -   -   -   -  الدخل الشاملإجمالي 
                      المعامالت مع المالك

  -   -   -   -   -   -   - المحول إلى االحتياطي القانوني
  -   -   -   -   -   -   -  إلى االحتياطي العاممحول ال

  -   -   -   -   -   -   -  حصة الحكومة في ربح الفترة
الربح المحول إلى حصة الحكومة في 

  -   -   -   -   -   -   -  رأس المال
 من االحتياطي العام إلى المحول
  -   -   -   -   -   -   -  مالرأس ال

  -   -   -   -   -   -   -  الربححصة الموظفين في 

  -   -   -   -   -   -   -   المعامالت مع المالكإجمالي

  ١٥،٤٠٣،٩٠١   ١،٨٤٩،١٣٩  ٦٢،٦٥٢   ٦٨٣،٨٦٣   ٢،١٦٨،٤٨٥   ٦٣٩،٧٦٢   ١٠،٠٠٠،٠٠٠ م٢٠١١ سبتمبر ٣٠الرصيد في 
وزير المالية على هذه الزيادة / وافق معالي األخقد و.   ألف ريال يمني١٠،٠٠٠،٠٠٠م زيادة رأس مال البنك إلى ٢٠٠٧ أبريل ١٥ريخ أقر مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة بتا

 ألف ريال ١٠،٠٠٠،٠٠٠زيادة رأس المال من حصة الحكومة في الربح في نهاية كل سنة حسب ما سيقرره مجلس إدارة البنك إلى أن يصل رأس المال مبلغ  وتتم . في رأس المال
 ألف ريال ٨٤٩،٣١٨لف ريال يمني من االحتياطي العام ومبلغ أ ١٥٠،٦٨٢تحويل مبلغ ب ألف ريال يمني ١٠،٠٠٠،٠٠٠  إلى مبلغرأسمال البنكوصل م ٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في   . يمني

 . بحسب قرار إدارة البنكالسنة إلى رأس المالربح يمني من حصة الحكومة من 

  .لإلحتياطي القانوني واالحتياطي العام فقط في نهاية كل سنةيتم التحويل 

 .البيانات المالية المرحلية همن هذال يتجزأ  جزءاً )٣٦( إلى )١ ( من المرفقةتشكل اإليضاحات



 البنك األهلي اليمني

 بيان التدفقات النقدية المرحلي
 م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 

 

  )٥(صفحة 

    
   سبتمبر ٣٠

    م٢٠١١
   سبتمبر ٣٠

  م٢٠١٠
  يمني ألف ريال   يمني ألف ريال  إيضاح األنشطة التشغيلية
 ٢،١٦٥،٠١٦  ٢،٤٤٦،٤٢٤    كاة وضريبة الدخلربح السنة قبل الز
      :التعديالت لكل من

 ١٦٧،٢١١  ١،٣٥٨،٩٠٥    خالل الفترة والحسابات النظامية المكونة السلفياتالمخصص لقاء خسائر القروض و
خالل  والحسابات النظامية المستردة القروض والسلفياتالمخصص لقاء خسائر 

  )٢٦٤،٢٦٢(  )٧٥٣،٤٢٠(    الفترة
 )٤٢٦(  )٢٤،٥٣٦(     الفترةخالل القروض والسلفيات المبلغ المستخدم من المخصص لقاء خسائر 
 ٤٩،٥١٩  ١،٦٢٠    والحسابات النظاميةالقروض والسلفيات إعادة تقييم أرصدة المخصص لقاء خسائر 

  )٧٨،٦٥٩(   -     تقييم االستثمارات المتوفرة للبيعإعادة
 )٧٧٤،٥٨٦(  )٤١٨،٩٦٩(    ة خالل الفترة والمستردضريبة الدخل المدفوعة

 )١١٢،٥٠٠(  )١٣٥،٠٠٠(    الزكاة المدفوعة
 ٧٢،٠٨٨  ٩٤،٢٦٣   استهالك العقارات واآلالت والمعدات 

البنك في لفرع المدمرة شطب العقارات واآلالت والمعدات جمة عن الخسارة النا
  -   ٤،٧٥٥    أبين

ذات العالقة البنكية لموجودات والمطلوبات صافي األرباح التشغيلية قبل التغيرات في ا
 ١،٢٢٣،٤٠١  ٢،٥٧٤،٠٤٢   )١(باألنشطة التشغيلية 

     التغيرات في الموجودات البنكية

١،٠٥٧،٤٣٦(  ٣،٥٩٥،٨٩٢   أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني
  ٧٠٨،٥٥٣   )٩،٣٧٦،٦١٦(    بعد الخصم غير المطفأ، أذون الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشهر )

١،٥٠٠،٢٧٦(  ٢،١١٢،١٣٠   األرصدة لدى البنوك المستحقة بعد ثالثة أشهر
 ٨٣٩،٤٩٦   )١٧٠،٣٩٥(   قبل المخصصات وبعد الفوائد المعلقة القروض والسلفيات المقدمة للعمالء  )

١،٦٠٥،٨٨٢(   )١،١٥٤،١٨١(    األرصدة المدينة والموجودات األخرى
٢،٦١٥،٥٤٥(  )٤،٩٩٣،١٧٠(    )٢(ودات البنكية في الموج) الزيادة(صافي   )
         التغيرات في المطلوبات البنكية )

 )٢٧١،٣٨٩(  )٧٩(   األرصدة المستحقة للبنوك
١،٣٤٣،٦٩٧(  )٩،٢٩١،٣١٢(   ودائع العمالء

  ١،٩٢١،٨٣٧   ٨٥٣،٩٩٩   األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى )
 ٣٠٦،٧٥١  )٨،٤٣٧،٣٩٢(   )٣(بنكية  في المطلوبات الالزيادة/ )النقصان(صافي 

      األنشطة االستثمارية

  )١٢٧،٥٩٩(  )٣٠،٩٦٥(    شراء العقارات واآلالت والمعدات
 )١٢٧،٥٩٩(  )٣٠،٩٦٥(   )٤(األنشطة االستثمارية ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

١،٢١٢،٩٩٢(  )١٠،٨٨٧،٤٨٥(    )٤+٣+٢+١(في النقدية وشبه النقدية ) نقصانال(صافي 
 ٦٧،٥٩٥،٠٠٥  ٦٨،٠٩٤،٤٧٨     يناير ١النقدية وشبه النقدية في  )

 ٦٦،٣٨٢،٠١٣  ٥٧،٢٠٦،٩٩٣  ٢٦  نهاية الفترةالنقدية وشبه النقدية في 

  .البيانات المالية المرحلية همن هذال يتجزأ  جزءاً )٣٦( إلى )١( من  المرفقةتشكل اإليضاحات



  البنك األهلي اليمني
  اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٦(صفحة 

  النشاطالتأسيس و  ١
ومسجل في السجل التجاري بموجب رقم  ملوك بالكامل للحكومة اليمنيةهو مو م١٩٦٩ في عام في عدن )البنك(ألهلي اليمني البنك اتأسس 

)١٧٤٨(.   
كل من في واحد  وفرع ،الشرقية و الجنوبيةالمحافظاتي ف منتشراً  فرعا٢٧ًو العامة الل إدارتهالبنك كافة النشاطات المصرفية من خيمارس 
تقع اإلدارة العامة للبنك في شارع الملكة و .يمارس البنك نشاط التجزئة المصرفي داخل الجمهورية اليمنية . وتعزلحديدةاو صنعاءمدينة 
  . الجمهورية اليمنية، عدن، كريتر،)٥(رقم . ب. ص: يد وعنوانه البري،أروى

  ). موظفا٧٣٨ً: م٢٠١٠ ديسمبر ٣١( موظفاً ٨٧٥ ،م٢٠١١ سبتمبر ٣٠البنك كما في بلغ عدد موظفي 

  السياسات المحاسبية الهامة  ٢
  المرحلية أساس إعداد البيانات المالية  أ-٢

، "البيانات المالية المرحلية): "٣٤( وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ في ة المنتهيللفترةأعدت هذه البيانات المالية المرحلية 
  . يمني إال إذا أشير إلى خالف ذلكتعرض بالريال اليمني مقربة ألقرب ألف ريال و

 والتي أعدت وفقاً لمعايير م٢٠١٠ ديسمبر ٣١مع البيانات المالية السنوية المنتهية في باالرتباط ال بد أن تقرأ هذه البيانات المالية المرحلية 
  . التقارير المالية الدولية

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ب-٢

  : سبية التالية، بثبات واستمرار، لمعالجة البنود التي تعتبر مادية بالنسبة للبيانات المالية المرحلية للبنكالسياسات المحاالبنك اتبع 

  المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد
إن . اء األصلأي التاريخ الذي يلتزم فيه البنك بشر، للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة" االعتيادية"يعترف بجميع المشتريات والمبيعات 

هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب استالم األصل خالل اإلطار الزمني المنصوص " االعتيادية"المشتريات أو المبيعات 
  .عليه في اللوائح التنظيمية أو حسب أعراف السوق

  العمالت األجنبية
 .ياً وعرضاًوهي عملة البنك وظيف، يحتفظ البنك بسجالته بالريال اليمني  )أ 
 بالريال اليمني وفقاًمبدئياً  ،عملة أجنبية أو يتطلب سدادها بعملة أجنبيةالتي تجري ب، يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية  )ب 

ان بالعمالت األجنبية في تاريخ بيالنقدية المسجلة الموجودات والمطلوبات أرصدة تحول . الصرف السائد في تاريخ المعامالتسعر ل
المحققة وغير المحققة األرباح والخسائر إدراج كافة  يتم.  في ذلك التاريخالصرف السائدبسعر المركز المالي إلى الريال اليمني 

 .في بيان الدخل الشامل" المصروفات التشغيلية األخرى"أو بند " األرباح التشغيلية األخرى"من إعادة التقييم في بند الناتجة 
  .نك بعقود صرف العمالت المستقبليةال يتعامل الب  )ج

  النقدية وشبه النقدية
النقدية لدى البنك المركزي األرصدة و،  تشتمل على كل من النقدية في الصندوقالنقدية وشبه النقديةفإن ، لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية

األخرى وأذون الخزانة بتواريخ استحقاق خالل ثالثة أشهر من والودائع تحت الطلب لدى البنوك ، اليمني باستثناء أرصدة االحتياطي القانوني
  .تاريخ امتالكها

  المالية األخرىسواق األاألرصدة المستحقة من البنوك ومعامالت 
  تظهر جميع معامالت .ي قيمهاشطبت وأي انخفاض فأي مبالغ حسم  دالتكلفة بعسعر تعرض الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك ب

  .لمالية وودائع العمالء بسعر التكلفة المعدل بالمبالغ المطفأةاألسواق ا



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٧(صفحة 

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ب-٢

  أذون الخزانة
تاريخ قائم في ير مطفأ خصم غمعدلة ألي  االسميةصدرها البنك المركزي اليمني نيابة عن وزارة المالية بقيمتها يتظهر أذون الخزانة التي 

    .بيان المركز المالي

  المخصصات لقاء خسائر القروض والمطلوبات المحتملة
م يتم تكوين ١٩٩٨لسنة ) ٥(م وفي منشوره رقم ١٩٩٦لسنة ) ٦(إلتزاماً بتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة في منشوره رقم 

ت والمطلوبات المحتملة باإلضافة إلى نسبة مئوية للمخاطر العامة تحتسب من قروض وتسهيالت السحب على المكشوف والسلفيالمخصصات ل
  .  بعد حسم األرصدة المغطاة بودائع وضمانات مصرفية،إجمالي القروض وتسهيالت السحب على المكشوف والمطلوبات المحتملة األخرى

 يتم تكوين المخصصات طبقاً ،وبناء عليه. وبات المحتملةيتم تحديد المخصصات بناء على مراجعة دورية شاملة لمحفظة االئتمان والمطل
  :للنسب التالية

 %  ١   متضمنةً القروض تحت المراقبة،القروض المنتظمة •

 %  ١    متضمنةً الحسابات تحت المراقبة،االلتزامات المحتملة المنتظمة •

   :القروض وااللتزامات المحتملة غير المنتظمة •
  %١٥   الديون دون المستوى -
 %٤٥  الديون المشكوك في تحصيلها -

 %١٠٠  الديون الرديئة -

 بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية الالزمة وتحديد الخسارة النهائية أو بناء على التعليمات ،عندما يتبين عدم إمكانية تحصيل قرض ما
القروض تظهر .   يتم شطبه بحسمه من المخصص،ةالصادرة من البنك المركزي اليمني في ضوء أعمال الفحص التي يقوم بها للمحفظ

تظهر المبالغ المحصلة من القروض والسلفيات التي سبق .  في بيان المركز المالي بعد حسم المخصص والفوائد غير المحصلةالمقدمة للعمالء 
  ".إيرادات التشغيل األخرى"شطبها للسنوات السابقة في بند 

  االستثمارات
إلى استثمارات متوفرة للبيع أو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ ، كما في تاريخ البيانات المالية المرحلية، التجاريةتصنف االستثمارات غير 

  .  االستحقاق
  : المتوفرة للبيعاالستثمارات  ) أ

ية متطلبات السيولة أو التغيرات  وقد تباع لتلب،إن االستثمارات المتوفرة للبيع هي موجودات مالية يقصد االحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة
في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو أسعار األسهم أو أنها غير مصنفة ضمن القروض والحسابات المدينة أو االستثمارات المحتفظ بها حتى 

ة المتوفرة للبيع مبدئياً بالقيمة العادلة يعترف بالموجودات المالي .تاريخ استحقاقها أو الموجودات المالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة
خل دال وتقاس الحقاً بالقيمة العادلة مع االعتراف بالربح أو الخسارة في بيان ،وهي النقدية المدفوعة لقاء الشراء بما فيها أي تكاليف للمعاملة

  .  اف ببند الموجودات المالية حتى يتم إلغاء االعتر،الشامل باستثناء خسائر االنخفاض وأرباح وخسائر الصرف األجنبي

الربح أو الخسارة المتراكمة التي سبق االعتراف فيتم االعتراف في بيان الدخل ب، إذا تقرر أن أحد الموجودات المالية المتوفرة للبيع قد انخفض
ية أرباح أو خسائر للصرف األجنبي من وأ" طريقة سعر الفائدة الفعال" يتم احتساب الفائدة باستخدام ،ومع ذلك  .بها في بيان الدخل الشامل

يعترف بمقسوم األرباح من أدوات .  بيان الدخل الشاملالموجودات النقدية المصنَفة على أنها استثمارات متوفرة للبيع فيتم االعتراف بها في 
  .حق البنك في استالم المبلغعندما يتقرر " الدخل من مقسوم األرباح" تحت بند بيان الدخل الشاملالملكية المتوفرة للبيع في 



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٨(صفحة 

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة     ب-٢

  )تتمة( االستثمارات
  :االستحقاق المحتفظ بها حتى تاريخ االستثمارات ) ب

التكلفة المطفأة ناقصةً فإنه يتم إدراجها بسعر  حقاقهاموجودات مالية حتى تواريخ است باالحتفاظلبنك نية إيجابية وقدرة على حيثما يكون لدى ا
" طريقة سعر الفائدة الفعال" على االستثمارات المحتفظ بها حتى تواريخ استحقاقها باستخدامتُطفأ العالوات والخصومات . خسائر انخفاضها

  .الفوائد إيراداتوترحل إلي 

  المعداتاآلالت والعقارات و
تظهر جميع العقارات والمعدات واآلالت التي يستخدمها البنك بالتكلفة التاريخية .  كل رئيسي الفروع والمكاتبتشمل األراضي والمباني بش

تُدرج المصاريف الالحقة في .  تتضمن التكلفة التاريخية المصاريف ذات الصلة المباشرة بحيازة كل بند من البنود. ناقصةً االستهالك المتراكم
 عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى البنك منافع اقتصادية مرتبطة ، فقط، كما هو مالئم، أو يعترف بها كبند منفصلالقيمة الدفترية لكل بند

تُحمل جميع تكاليف الترميم والصيانة .  يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل.  بذلك البند وتكون تكلفته قابلة للقياس بموثوقية
  . مصاريف التشغيل األخرى خالل الفترة المالية التي تكبدت فيهااألخرى إلى

  االستهالك
   . االستهالك المتراكمةًناقصبسعر التكلفة أو مبالغ إعادة التقييم األخرى فتظهر عقارات واآلالت أما ال ، المملوكةال تستهلك األراضي

 األراضي المملوكة، بمعدالت تحتسب لشطب سعر التكلفة أو مبلغ إعادة لكل العقارات واآلالت والمعدات، باستثناءيتم احتساب االستهالك 
باستخدام طريقة القسط  اإلنتاجي هعلى مدى عمرتقييمها ناقصة القيمة المتبقية المقدرة بناء على األسعار السائدة في تاريخ االمتالك لكل أصل 

  : أدناهبهذا الخصوص كما هو مبين م ١٩٩٩  لسنة)١٤٤ (قرار مجلس الوزراء رقمالواردة في الثابت بالمعدالت 
 المباني على األراضي المملوكة • %٢

 السيارات • %٢٠
 األثاث والمعدات • %١٠
  الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر •  %٢٠
  الخزائن •  %٢

 التحسينات على العقارات المستأجرة • .على فترة عقود اإليجار أو العمر اإلنتاجي المتوقع لها أيهما أقل

إن المبلغ .  قيمة الدفترية لبند الموجودات فوراً إلى مبلغه القابل لالسترداد إذا زادت القيمة الدفترية عن المبلغ التقديري القابل لالستردادتُنزل ال
معدات لم ينخفض أي بند من بنود العقارات وال.  القابل لالسترداد هو أعلى قيمة عادلة لبند الموجودات ناقصة تكلفة بيعه وقيمة استخدامه

  .)يوجدال : م٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  (م٢٠١١ سبتمبر ٣٠واآلالت كما في 

تُحدد األرباح والخسائر على بنود العقارات والمعدات واآلالت المستبعدة بمقارنة مبالغ البيع المحصلة مع القيمة الدفترية، وتُدرج ضمن 
  .بيان الدخل الشاملمصاريف التشغيل األخرى في 

  الحسابات النظامية
   . صممت لتلبي متطلبات عمالء البنكوالتي  اتضمانال واالعتمادخطابات وكمبياالت ، االئتمان لتمديد االلتزامات االئتمان التزاماتتتضمن 

بتة أو ثاصالحية تواريخ ،  عموماًلهذه االلتزامات،.  متعاقبةائتمانيةقروض وتسهيالت إلجراء  تعاقدية التزامات االئتمان تمديد التزاماتتمثل 
ال يمثل إجمالي مبلغ العقد ونظراً ألن صالحية هذه االلتزامات قد تنتهي دون أن تسحب فإن . رسوموتتطلب دفع أخرى شروط إنهاء 

   .نقدية مستقبليةمتطلبات بالضرورة 



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٩(صفحة 

ثر العميل عن التسديد وفقاُ لشروط  البنك بتسديد المبالغ المترتبة بالنيابة عن العميل شريطة تعات والضماناالعتمادتُلزم كمبياالت خطابات 
  .العقد



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )١٠(صفحة 

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢

  )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة     ب-٢

  اإليراداتاالعتراف ب
 . باستخدام طريقة سعر الفائدة الساري المفعولعلى أساس مبدأ االستحقاق الزمنييعترف بإيرادات الفوائد في بيان الدخل الشامل   )أ 

ولغرض االلتزام .  وال يتم تعديله فيما بعد، المطلوبات النقدية/ يقوم سعر الفائدة ساري المفعول على االعتراف المبدئي للموجودات
ال يقوم البنك بتثبيت إيرادات الفوائد على القروض ، م١٩٩٦لسنة ) ٦( الصادرة في منشوره رقم البنك المركزي اليمنيبتعليمات 

فإن كافة الفوائد غير المحصلة ذات العالقة ، متى تم تصنيف أحد الحسابات كحساب غير منتظم. انية غير المنتظمةوالتسهيالت االئتم
تستحق اإليرادات من . باألشهر الثالثة السابقة لتصنيف الحساب كغير منتظم تعكس من الدخل وتقيد كإيرادات فوائد غير محصلة

 .  ترف بتوزيعات األرباح عند نشوء حق قبضهاويع، االستثمارات بناء على إشعار الملكية
إيرادات "م يتم إدراج أي مخصصات مستردة ضمن بند ٢٠٠٠لسنة ) ٢(وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني الصادرة بمنشوره رقم   )ب 

 ".التشغيل األخرى

  .يعترف بإيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفية عند استالمها  )ج 

 تي آلت للبنك من العمالء وفاء لديون متعثرةالعقارات والضمانات ال
 لسنة )٣٨(وفقاً لقانون البنوك رقم و. يحصل البنك في بعض األحيان على عقارات وفاءاً لقروض وسلفيات تعثر المدينون في سداد قيمتها

ضمن بند  لقروض في بيان المركز المالي من عمالء سداداًملكيتها للبنك الموجودات التي تئول م وتعليمات البنك المركزي اليمني تدرج ١٩٩٨
 في القيمة انخفاضويتم تحميل أي .    في قيمتهاانخفاض ناقصةً أي وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك" األرصدة المدينة والموجودات األخرى"

  .بيان الدخل الشاملعلى 

  الضمان االجتماعي
وتحمل .  م١٩٩١لسنة ) ٢٥(قانون التأمينات االجتماعية للجمهورية اليمنية رقم يدفع موظفو البنك حصتهم لقاء الضمان االجتماعي بحسب 

  .المساهمة السنوية للبنك على بيان الدخل الشامل

  المطلوبات وااللتزامات المحتملة
الحسابات النظامية "بند تظهر المطلوبات وااللتزامات المحتملة والتي يكون البنك طرفاً فيها خارج بيان المركز المالي، بعد الهوامش، تحت 

  .حيث أنها ال تمثل موجودات أو مطلوبات فعلية كما في تاريخ بيان المركز المالي" وااللتزامات األخرى

  القبوالت
األرصدة المدينة والموجودات "يفصح عن القبوالت على صدر بيان المركز المالي في بند ) المعدل) (٣٩(وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

نتيجة لذلك ال توجد التزامات للقبوالت خارج بيان ". األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى"ويفصح عن المبلغ الدائن المقابل في بند " خرىاأل
  .المركز المالي

  عقود الضمانات المالية
إن القيمة العادلة للضمان المالي في .   الضمان بالقيمة العادلة في تاريخ إعطاءالبيانات المالية المرحليةفي مبدئياً بالضمانات المالية يعترف 

 على العقد تساوي صفراً ألن جميع الضمانات يتم االتفاق عليها بالتراضي بين األطرف، وقيمة العالوة المتفق عليها مساوية تاريخ التوقيع
اس المطلوبات التي على البنك مقابل تلك الضمانات وبعد االعتراف المبدئي تٌق. ال يعترف بالعالوة المستلمة مستقبالَ. لقيمة التزام الضمان

وأفضل التقديرات للمبلغ المطلوب لسداد الضمان ) ١٨(بالمبلغ المبدئي ناقصةً إطفاء األتعاب المعترف بها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
خبرة من خسائر سابقة إضافة إلى الحكم االجتهادي تحدد هذه التقديرات بناء على الخبرة المكتسبة من معامالت مشابهة وال. أيهما أعلى

  .يعترف باألتعاب اإليرادية المكتسبة على أساس ثابت على مدى العمر الزمني للضمان.  لإلدارة

  ."مصاريف التشغيل األخرى" ضمن بند بيان الدخل الشاملتٌدرج أية زيادة في المطلوبات المتعلقة بالضمانات في 



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )١١(صفحة 

  )تتمة(ة الهامة السياسات المحاسبي  ٢
  )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ب-٢

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل بيان الدخل الشامل
بها األرباح والخسائر المتعلقة كافة تدرج .  التكلفة والمعاد قياسها بالقيمة العادلةسعر مبدئياً بعترف بها  الماالستثماراتتتضمن هذه الفئة تلك 

في المقبوضة رباح توزيعات األالمكتسبة ووائد  تدرج الف . التي ظهرت فيهاالسنةفي بيان الدخل الشامل في المحققة محققة أو غير الء سوا
  .رباح على التواليتوزيعات األإيرادات الفوائد و

  الزكاة
  . اإلدارة العامة للواجبات الزكوية، إلى من وزارة الماليةالمبلغ المقرر في مشروع الموازنة العامة والمعتمدة  على أساس ،للسنة الزكاةدفع يتم 

   الدخلضريبة
 .طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات الضريبية السارية في الجمهورية اليمنيةبنك تحتسب الضريبة المستحقة على ال

 المؤجلة في معيار المحاسبة الدولي عن ضرائب نظراً لطبيعة المحاسبة الضريبية في الجمهورية اليمنية فإن تطبيق ما ورد بشأن الضرائب
وفي حالة نشوء موجودات ضريبية مؤجلة نتيجة لتطبيق هذا المعيار فإن هذه الموجودات ال . الدخل ال ينشأ عنه عادةً التزامات ضريبية مؤجلة

  .تدرج إال عندما تكون هناك مؤشرات كافية على أنها ستتحقق في المستقبل المنظور

  األطراف ذوي العالقةمع معامالت ال
إفصاحات : ")٢٤(معيار المحاسبة الدولي رقم أطراف ذوي عالقة وفقاً لما يتضمنه ينفذ البنك معامالت مع ، في سياق نشاطه االعتيادي

اذ القرارات يعتبر الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم أو ممارسة تأثير مهم وجوهري على عملية اتخ". الطرف ذي العالقة
كأعضاء مجلس اإلدارة المعامالت التي تمت مع األطراف ذوي العالقة  عن البيانات المالية المرحلية في اإلفصاح يتم. للبنكالمالية والتشغيلية 
 ممن يمتلكون، ، بخالف الحكومة،وأيضاً كبار المساهمينأو أكثر من رأسمالها % ٢٥يملكون أفراد عائالتهم والشركات التي وكبار المدراء و

يتم اعتماد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل و.  أو أكثر من قوة التصويت% ٥بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة 
  .إدارة البنك

  الموجودات برسم األمانة
  .البيانات المالية المرحليةدرج ضمن هذه م تُاء عليه لبنلبنك ولموجودات كالموجودات التي يحتفظ بها البنك برسم األمانة ال يتم التعامل مع 

   الموجوداتانخفاض 
أي داللة في هذا إذا وجدت .  ماأصلانخفاض  احتمال بتقييم ما إذا كانت هناك داللة على بيان مركز مالي، في تاريخ كل ،يقوم البنك

القابل األصل مبلغ إن . لالستردادالقابل األصل مبلغ ير بتقدالبنك يقوم األصل السنوي النخفاض فحص الأو في حالة وجوب الخصوص 
لكل  ناقصة تكلفة البيع وقيمته المستخدمة والمحددة توليد النقدأعلى قيمة عادلة لألصل ناقصة تكلفة البيع أو القيمة العادلة لوحدة هو لالسترداد 

  .لموجودات األخرى أو موجودات البنكتلك لى حد كبير عن إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلة أصل على حد

يعترف .  لالسترداد القابل هلى مبلغلالسترداد يعتبر األصل منخفضاً ويتم خفضه إالمبلغ المرحل لألصل عن مبلغه القابل عندما يتجاوز 
ما فيبيانات مالية تقييم في تاريخ كل يتم إجراء . ض متسقة مع وظيفة األصل المنخفنشطة المستمرة في بيان الدخل الشاملانخفاض األخسائر ب

مبلغ القابل اليتم تقدير  وإذا وجدت هذه الداللة. انخفاض سبق االعتراف بهاأو نقصان خسائر عدم وجود داللة على أي إذا كانت هناك 
   .لالسترداد لألصل

 منذ لالستردادالقابل األصل قديرات المستخدمة لتحديد مبلغ فقط إذا كان هناك تغير في التسابقاً لمعترف بها االنخفاض اعكس خسارة ت
ال يمكن أن تتجاوز هذه ولالسترداد، إلى مبلغه القابل المرحل لألصل مبلغ الزيادة يتم  ،الحالةفي هذه  .االنخفاض خسارة في بآخر االعتراف
يتم االعتراف . تراف بخسارة انخفاض األصل في السنوات السابقةالمبلغ المرحل الذي تم تحديده، بعد االستهالك، لو أنه لم يتم االعالزيادة 

 .لى أنه زيادة في إعادة التقييملة العكس عيجب معامبهذا العكس في بيان الدخل الشامل إال إذا رحل األصل بمبلغ إعادة تقييم، وفي هذه الحالة 



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )١٢(صفحة 

 قيمته المتبقية على أساس ناقصةصيص القيمة المرحلة المعدلة لألصل  في الفترات المستقبلية لتخاالستهالكعديل تكلفة تم تعكس يهذا البعد 
  .  المتبقيعمره اإلنتاجيمنتظم على مدى 

  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ب-٢

  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
حق قابل للتنفيذ  وجود عند في بيان المركز الماليالرصيد الناتج صافي الية فقط، ويظهر الموجودات المالية والمطلوبات الم مقاصة ىرتج

 في نفس مبلغ االلتزاماألصل وتسديد تملك سديد على أساس صافي المبلغ أو التلمبالغ المعترف بها وينوي البنك إما لقانونياً إلجراء مقاصة 
  .الوقت

  األدوات المالية  ٣
النقدية والحسابات الجارية والودائع األرصدة تشتمل الموجودات المالية على .  ة للبنك في الموجودات والمطلوبات الماليةدوات الماليتتمثل األ

وتشتمل المطلوبات المالية على ودائع العمالء .  والبنوك والقروض والسلفيات المقدمة للعمالءاالستثمارات البنوك وأذون الخزانة ولدى
  ."المطلوبات وااللتزامات المحتملة "الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بندأيضاً،  ،األدوات الماليةتتضمن . لبنوكواألرصدة المستحقة ل

  القيم العادلة لألدوات المالية  أ-٣
لألدوات المالية ، ال تختلف القيم العادلة البيانات المالية المرحلية إلى تقييم موجودات ومطلوبات البنك كما تظهرها اإليضاحات حول استناداً

  .جوهرياً عن قيمها العادلة كما في تاريخ بيان المركز المالي

  إدارة مخاطر األدوات المالية   ب-٣

إن الوظائف الرئيسة إلدارة مخاطر البنك هي التعرف على .  تتضمن أنشطة البنك اتخاذ مخاطر بأسلوب هادف وإدارة تلك المخاطر مهنياً
يراجع البنك باستمرار سياساته . البنك وقياس تلك المخاطر وإدارة مراكز المخاطر وتحديد توزيع رأس المالجميع المخاطر التي تؤثر على 

ويهدف البنك إلى تحقيق توازن مالئم بين . وأنظمته إلدارة المخاطر لتعكس التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات في السوق
  .سلبية المحتملة على األداء المالي للبنكالمخاطر والعائد وتقليل التأثيرات ال

  .يعرف البنك المخاطر على أنها إمكانية تكبده لخسائر أو فقدان ربحية قد تتسبب بها عناصر داخلية أو خارجية

ة المركزية تقوم إدارة الخزين.  ، وذلك بموجب سياسات صادق عليها مجلس اإلدارة)خزينة البنك(تدار المخاطر من قبل إدارة خزينة مركزية 
يوفر مجلس اإلدارة مبادئ مكتوبة إلدارة .  بتحديد وتقييم وحماية المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل األخرى في البنك

المخاطر الشاملة ويضع سياسات مكتوبة تغطي مجاالت معينة مثل مخاطر الصرف األجنبي، ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر االئتمان، 
 على إدارة التدقيق الداخلي مسئولية القيام بمراجعات تقعباإلضافة إلى ذلك، . دام األدوات المالية المشتقة واألدوات المالية غير المشتقةواستخ

  .مستقلة تشمل إدارة المخاطر والبيئة الرقابية

اس ومراقبة مستمرة تخضع لحدود المخاطر وأدوات تعد المخاطر متأصلة في األنشطة البنكية، إال أنه يتم إدارتها من خالل عملية تحديد وقي
وتعتبر عملية إدارة المخاطر هذه ذات أهمية بالغة لضمان ربحية مستمرة للبنك، ويتحمل كل فرد في البنك مسئولية عن .  رقابية أخرى

 . ا/المخاطر الواقعة في إطار مسؤولياته

  .عر الفائدة ومخاطر أسعار الصرفيتعرض البنك لمخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر س

  مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد خسارة مالية إذا ما أخفق أحد عمالء البنك أو األطراف المنافسة في السوق بالوفاء بالتزاماته التعاقدية 

هالكية، وبطاقات االئتمان، والتزامات القروض تنشأ مخاطر االئتمان، في األساس، من القروض والسلفيات التجارية واالست.  تجاه البنك



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )١٣(صفحة 

مبادالت اإلخفاق (والناتجة من أنشطة اإلقراض تلك كما يمكن أن تنشأ هذه المخاطر من تحسينات اإلقراض الموفرة مثل مشتقات االئتمان 
  .والضمانات المالية وخطابات الضمان والتوثيقات والقبوالت) الدائنة

ئتمان أخرى ناتجة عن االستثمارات في أدوات الدين، واالنكشافات األخرى الناتجة عن األنشطة التجارية يتعرض البنك أيضاً لمخاطر ا
، بما فيها المتاجرة في محفظة موجودات في غير أداة ملكية، والمشتقات وأرصدة السداد مع األطراف النظيرة في السوق )االنكشافات التجارية(

  .  وقروض إعادة الشراء العكسية
  )تتمة(األدوات المالية   ٣
  )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية   ب-٣

  )تتمة(مخاطر االئتمان 
إن إدارة .  إن مخاطر االئتمان هي أكبر المخاطر منفردة لنشاط البنك، ولذلك يقوم البنك بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان بحرص شديد

ئتمان والذي يقدم تقاريره إلى مجلس اإلدارة ولكل رئيس وحدة عمل في البنك وذلك مخاطر ورقابة االئتمان مكلف بها فريق إدارة مخاطر اال
  .بصورة منتظمة

معايير محددة بم المتعلق بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان، يلتزم البنك ١٩٩٧لسنة ) ١٠(ولغرض االلتزام بتعميم البنك المركزي اليمني رقم 
  .ةلغرض إدارة مخاطر االئتمان بطريقة مالئم

  :باإلضافة إلى المعايير المنصوص عليها في التعميم المذكور أعاله، يطبق البنك إجراءات إضافية، لتقليل مخاطر االئتمان، وهي ما يلي
  ؛إعداد دراسات ائتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد نسبة مخاطر االئتمان لكل منهم •
 ؛عرض لمخاطر االئتمان التي قد تنتج من المصاعب المالية التي تواجه العمالء أو البنوكالحصول على ضمانات كافية لتقليل الت •
المتابعة والمراجعة الدورية للعمالء والبنوك لغرض تقييم مراكزهم المالية ودرجة االئتمان والمخصص المطلوب  •

  ؛غير المنتظمة للقروض
 .تنوعة لتقليل تركزات مخاطر االئتمانتوزيع محفظة االئتمان واألرصدة مع البنوك على قطاعات م •

يظهر الحد األعلى للمخاطر باإلجمالي قبل .  يظهر الجدول أدناه الحد األعلى للتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بمكونات بيان المركز المالي
  :الضماناتالعوامل المخففة من تأثير المخاطر باستخدام اتفاقيات 

 
  سبتمبر ٣٠

٢٠١١   

   ديسمبر٣١
  م٢٠١٠

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني :الموجودات
باستثناء (النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 

 ١٠،٠٣٠،٣٦٥  ٦،٤٣٣،٩١٧ )النقدية في الصندوق
 ٢٧،٥٣٣،١٧٦  ٢٠،٤٦٦،٥٤٧  األرصدة لدى البنوك 

 ٥٧،٦٦٠،١٢٨  ٦١،٠٤٧،١١٧  صافي، أذون الخزانة
 ٨،٢٧٣،٩٢٩  ٧،٨٤٦،٠٥٧  بعد المخصصات ، والسلفيات المقدمة للعمالءالقروض

 ٣٠١،٩٧٧  ٣٠١،٩٧٧  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع
 ١،٤٨٥،٠٢٢  ٢،٦١٧،٣٨٣ األرصدة المدينة والموجودات األخرى 

 ١٠٥،٢٨٤،٥٩٧  ٩٨،٧١٢،٩٩٨ إجمالي الموجودات

  ٢٢،٨٩٥،١١٦   ١٦،٧٣٠،٨١٤   صافي،مات األخرىالحسابات النظامية وااللتزا
 ١٢٨،١٧٩،٧١٣  ١١٥،٤٤٣،٨١٢ إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 

توزيع األدوات ) ٢٧(يظهر اإليضاح رقم . يدير البنك تركزات المخاطر بتوزيع المحفظة على قطاعات اقتصادية ومواقع جغرافية متنوعة
  .توزيع األدوات المالية بحسب المواقع الجغرافية) ٢٨(فة ويظهر اإليضاح رقم المالية على القطاعات االقتصادية المختل



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )١٤(صفحة 

  مخاطر السيولة
للحد من هذه المخاطر و.   في الظروف الطبيعيةاستحقاقهاالمالية عند على الوفاء بالتزاماته البنك  عدم قدرة مخاطر السيولة هي مخاطرإن 
ومراقبة  ،بإدارة الموجودات آخذة بعين االعتبار السيولة المطلوبة ،األساسيةودائع القاعدة  اعتمادها علىباإلضافة إلى  ، البنك إدارةتقوم

  .تنظم مصادر تمويل متنوعةوبشكل يومي التدفقات المالية والسيولة المستقبلية 



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )١٥(صفحة 

  )تتمة(األدوات المالية   ٣
  )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية   ب-٣

  )تتمة(مخاطر السيولة 

  : تحليل االستحقاق للمطلوبات المالية التي تظهر االستحقاقات التعاقدية المتبقيةالتاليل يظهر الجدو
    ------------------ م٢٠١١سبتمبر ٣٠ما في ك ------------------

    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
   أشهر٦من 

    إلى سنة واحدة
   إلى٣من 
     أشهر٦

  أقل من
   أشهر٣

  

  ألف ريال يمني

ل ألف ريا
  المطلوبات  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  يمني

 األرصدة المستحقة للبنوك  ٢٩١،٤٥٨  -  -  -  ٢٩١،٤٥٨

٨٢،٥٤٣،٠١
٥ 

 ٥٣،٦٤٨،٠١  ٩،٢١٣،٩٨٥   ١٩،٢٥٣،٤٦٢  ٤٢٧،٥٥٤
٤ 

 ودائع العمالء 

 األخرى األرصدة الدائنة والمطلوبات   ٣،٣٨٥،٠٦٦   ٢٥٥،٤٩٧   ٥٤٠،٢٤٩   -   ٤،١٨٠،٨١٢

٨٧،٠١٥،٢٨
٥ 

  ٥٧،٣٢٤،٥٣   ٩،٤٦٩،٤٨٢    ١٩،٧٩٣،٧١١   ٤٢٧،٥٥٤
٨ 

  إجمالي المطلوبات
  

  ------------------ م٢٠١٠ ديسمبر ٣١ما في ك --------------- --- 
  

    اإلجمالي

  أكثر من

    سنة واحدة

   أشهر٦من 

    إلى سنة واحدة

   إلى٣من 

     أشهر٦

  أقل من

   أشهر٣

  

  ألف ريال يمني

 ألف ريال
  المطلوبات  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  يمني

 األرصدة المستحقة للبنوك  ٢٩١،٥٣٧  -  -  -  ٢٩١،٥٣٧

 ودائع العمالء  ٥٨،٤٣٢،٥١٣  ٩،٨٦٥،٨٦٨   ٢٣،٣٠٨،٧٣٠  ٢٢٧،٢١٦  ٩١،٨٣٤،٣٢٧

 ألخرى األرصدة الدائنة والمطلوبات ا  ٢،٨٢٩،٤٣٧   ١٤٩،٧٧٩   ٣٦٣،٢٩٥   -   ٣،٣٤٢،٥١١

  إجمالي المطلوبات ٦١،٥٥٣،٤٨٧   ١٠،٠١٥،٦٤٧    ٢٣،٦٧٢،٠٢٥   ٢٢٧،٢١٦   ٩٥،٤٦٨،٣٧٥

 .لموجودات والمطلوبات وصافي الفجوة بين االثنيناتحليل استحقاق ) ٢٩(رقم  يظهر اإليضاح ،باإلضافة إلى ما ورد أعاله

  الفائدةسعر  مخاطر

. تنشأ مخاطر سعر الفائدة من احتمال أن التغيرات في أسعار الفائدة سوف تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية أو على قيمة األدوات المالية
  :يمارس البنك عدداً من اإلجراءات للحد من تأثير تلك المخاطر إلى الحد األدنى وذلك عن طريق

  على المبالغ المقترضة بأسعار الفائدة على المبالغ المقرضة؛ربط أسعار الفائدة  •
 األخذ بعين االعتبار أسعار الخصم لمختلف العمالت عند تحديد أسعار الفائدة؛ •

 .ضبط مقابلة تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية •



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )١٦(صفحة 

  )تتمة(األدوات المالية   ٣
  )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية   ب-٣

  )تتمة(ر سعر الفائدة مخاط

  : الفائدةسعر مخاطر إلىتعرض البنك التالي الجدول يظهر 
    ----------------------------م  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ما في   ك----------------------------

    غير متأثر بالفائدة    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
   أشهر٦من 

    إلى سنة واحدة
   إلى٣من 
     أشهر٦

  أقل من
     أشهر٣

  الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

٧،٩١٠،٤٦٥   ٧،٩١٠،٤٦٥    -  -  -  - 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك   ١٢،٣٩٨،٨٠١  ٣٣٥،٦٢٠  ١،٤٠٤،٦٢٠  -   ٦،٣٢٧،٥٠٦  ٢٠،٤٦٦،٥٤٧

 صافي،  أذون الخزانة ٣٧،٠٨٩،٦٥٨   ١٠،٢٣٦،٥٥١   ١٣،٧٢٠،٩٠٨  -    -  ٦١،٠٤٧،١١٧

  بعد المخصصات، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٢،٠١٥،٠٠٢  ٢٠٧،٩٣٧  ٤،٣٧٦،٤١٩  ١،٢٤٦،٦٩٩    -  ٧،٨٤٦،٠٥٧

  صافي، للبيعاالستثمارات المتوفرة  -   -   -  -   ٣٠١،٩٧٧  ٣٠١،٩٧٧

 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  ٩،٩١٩  ٣٠٥  ١،٢٧٧  -   ٢،٦٤١،١٤٢  ٢،٦٥٢،٦٤٣

 إجمالي الموجودات ٥١،٥١٣،٣٨٠  ١٠،٧٨٠،٤١٣  ١٩،٥٠٣،٢٢٤  ١،٢٤٦،٦٩٩   ١٧،١٨١،٠٩٠  ١٠٠،٢٢٤،٨٠٦

  المطلوبات وحقوق الملكية           

 مستحقة للبنوك األرصدة ال -  -  -  -    ٢٩١،٤٥٨   ٢٩١،٤٥٨

 ودائع العمالء   ٣٧،١٠٠،٧٣٣  ٨،٣٠٥،٦٩٩   ١٧،٥٦٢،٣٨٧  -   ١٩،٥٧٤،١٩٦  ٨٢،٥٤٣،٠١٥

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى  ١،١٤١،٢٨١  ٢٥٥،٤٩٧  ٥٤٠،٢٤٩   -   ٢،٢٤٣،٧٨٥  ٤،١٨٠،٨١٢

  بات إجمالي المطلو ٣٨،٢٤٢،٠١٤  ٨،٥٦١،١٩٦   ١٨،١٠٢،٦٣٦  -    ٢٢،١٠٩،٤٣٩  ٨٧،٠١٥،٢٨٥

  فجوة التأثر بسعر الفائدة  ١٣،٢٧١،٣٦٦   ٢،٢١٩،٢١٧   ١،٤٠٠،٥٨٨  ١،٢٤٦،٦٩٩    )٤،٩٢٨،٣٤٩(   ١٣،٢٠٩،٥٢١

  
    --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -  م٢٠١٠ ديسمبر ٣١ما في   ك--- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- --    

    غير متأثر بالفائدة    اإلجمالي
  أكثر من

    سنة واحدة
   أشهر٦من 

     واحدةإلى سنة
   إلى٣من 
     أشهر٦

  أقل من
     أشهر٣

  الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

١١،٤٤٩،٧١٦  ١١،٤٤٩،٧١٦   -  -  -  - 

النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك 
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك   ١٨،٤٦٩،١٩٦  ١،٣٨٢،٥٣٠  ٢،٤٦٩،٨٤٠  -   ٥،٢١١،٦١٠  ٢٧،٥٣٣،١٧٦

 صافي،  أذون الخزانة ٤٣،٠٧٩،٢٨٥   ٦،٥٨٨،١١٦   ٧،٩٩٢،٧٢٧  -    -  ٥٧،٦٦٠،١٢٨

  بعد المخصصات، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٢،٦٦٧،٤٨١  ٥٠٠،٥١٣  ٤،٠٩١،٧٣١  ١،٠١٤،٢٠٤    -  ٨،٢٧٣،٩٢٩

  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع -   -   -  -   ٣٠١،٩٧٧  ٣٠١،٩٧٧

 األرصدة المدينة والموجودات األخرى  ٩،١٠٣  ٨٦٨  ١،٥٥١  -   ١،٤٨٦،٩٤٠  ١،٤٩٨،٤٦٢

 إجمالي الموجودات ٦٤،٢٢٥،٠٦٥  ٨،٤٧٢،٠٢٧  ١٤،٥٥٥،٨٤٩  ١،٠١٤،٢٠٤   ١٨،٤٥٠،٢٤٣  ١٠٦،٧١٧،٣٨٨

  المطلوبات وحقوق الملكية           

 األرصدة المستحقة للبنوك  -  -  -  -    ٢٩١،٥٣٧   ٢٩١،٥٣٧

 ودائع العمالء   ٣٤،٥٣٧،٩٧١  ٨،٣٦٠،٩١١   ٢٠،٢٦٩،٥٧٨  -   ٢٨،٦٦٥،٨٦٧  ٩١،٨٣٤،٣٢٧

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى  ٦١٩،٠٣٩  ١٤٩،٧٧٩  ٣٦٣،٢٩٥   -   ٢،٢١٠،٣٩٨  ٣،٣٤٢،٥١١

  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية ٣٥،١٥٧،٠١٠  ٨،٥١٠،٦٩٠   ٢٠،٦٣٢،٨٧٣  -    ٣١،١٦٧،٨٠٢  ٩٥،٤٦٨،٣٧٥

  فجوة التأثر بسعر الفائدة  ٢٩،٠٦٨،٠٥٥   )٣٨،٦٦٣(   )٦،٠٧٧،٠٢٤(  ١،٠١٤،٢٠٤    )١٢،٧١٧،٥٥٩(   ١١،٢٤٩،٠١٣

 المنتهية في الفترةلفوائد على الموجودات والمطلوبات المطبق خالل  اراسعأمتوسط ) ٣٠(رقم  يظهر اإليضاح ذكر أعاله،باإلضافة إلى ما 
  .م٢٠١٠ ديسمبر ٣١السنة المنتهية في  وم٢٠١١ سبتمبر ٣٠



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )١٧(صفحة 

  )تتمة(األدوات المالية     ٣
  )تتمة(إدارة مخاطر األدوات المالية   ب-٣

   أسعار الصرفمخاطر
 ويحرص البنك على ،جنبية وعليه فإنه معرض لمخاطر أسعار الصرف يتعامل البنك بمختلف العمالت األ،بسبب طبيعة نشاطات البنك

م والذي يحدد أن ال ١٩٩٨لسنة ) ٦( في المنشور رقم البنك المركزي اليمنيالمحافظة على مراكز متوازنة للعمالت األجنبية التزاماً بتعليمات 
 وأن ال يتجاوز إجمالي المركز المفتوح لجميع ،ك واحتياطياتهمن رأس مال البن% ١٥تتجاوز مراكز العمالت األجنبية كل على حدة عن نسبة 

م يراقب البنك دورياً ١٩٩٨لسنة ) ٦(والتزاماً بمنشور البنك المركزي اليمني رقم .  من رأس مال البنك واحتياطياته% ٢٥العمالت عن 
يبين و. البنك المركزي اليمني باألسعار السائدة في تاريخ البيعمراكز العمالت األجنبية لديه ويقوم ببيع المبالغ الفائضة بالعمالت األجنبية إلى 

  .البنكهم مراكز العمالت األجنبية في أ) ٣٣ (اإليضاح

  :بلغ صافي تعرض البنك للعمالت األجنبية كالتالي

      -------------------- م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ما في   ك--------------------

      دوالر أمريكي    جنيه إسترليني    يورو    يريال سعود    عمالت أخرى    اإلجمالي
       ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني

  الموجودات   ٣٩،٦٧٨،٩٢٨   ١،٦٥٧،٦٢٧   ٣،١٣٦،٤٠٨   ٢،١٨١،٠٣١   ٢٢٩،٥٩٢   ٤٦،٨٨٣،٥٨٦
)٣٩،٧٩٥،٤٤٩(    )١،٦٠٢،٢٥٠(    )٢،٩٤٦،١٠١(    )٢،١١٣،٤١٧(    )١٨٢،٧٦٤(    )٤٦،٦٣٩،٩٨١

(  
  المطلوبات  

  صافي مراكز العمالت    )١١٦،٥٢١(    ٥٥،٣٧٧    ١٩٠،٣٠٧    ٦٧،٦١٤    ٤٦،٨٢٨    ٢٤٣،٦٠٥
  

      -------------------- م٢٠١٠ ديسمبر ٣١ما في   ك--------------------
      أمريكي دوالر    إسترليني جنيه    يورو    سعودي ريال    أخرى عمالت    اإلجمالي

       ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني    ألف ريال يمني

  الموجودات   ٥١،٤٧٢،٥٦٤   ١،٧٩٩،٩٠٠   ٤،٧٤٤،٠١١   ٢،٨٥٦،٠٨٧   ٦٩٢،٣٠٣   ٦١،٥٦٤،٨٦٥
  ات المطلوب    )٥١،٦٠١،٦٩٩(    )١،٧٩٥،٩١٨(    )٤،٧١٥،٤١٤(    )٢،٨٠٢،٣٢٧(    )٦٤١،٤٧٥(    )٦١،٥٥٦،٨٣٣(

  صافي مراكز العمالت    )١٢٩،١٣٥(    ٣،٩٨٢    ٢٨،٥٩٧    ٥٣،٧٦٠    ٥٠،٨٢٨    ٨،٠٣٢

  إدارة رأس المال  ج-٣

وأن البنك يحتفظ متطلبات رأس المال المفروضة خارجياً بلبنك االتزام ضمان في لرأس المال ل من إدارة البنك ةاألساسيتتمثل األهداف 
 تقنيات تستند باستخدامبشكل ربع سنوي من قبل إدارة البنك رأس المال تتم مراقبة كفاية   .نسب رأس مال صحيحةو قوي ائتمانيبتصنيف 

 المطلوبة في ملف لدى البنك المركزي اليمني على تحفظ المعلومات و. إشرافيةعلى التعليمات المقرة من البنك المركزي اليمني ألغراض 
  .أساس ربع سنوي

 أو أعلى إلى موجودات مرجحة بأوزان المخاطر يساويبأن يحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال في اليمن يلزم البنك المركزي اليمني كل بنك 
ودائع إلى  من البنك أن يحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال باإلضافة إلى ذلك يتطلب. التي تمثل الحد األدنى المتفق عليه دولياً% ٨من 

  %.٥يساوي أو أعلى من العمالء 

  :إلى فئتينالبنك يقسم إجمالي رأس مال 

  . العامواالحتياطي القانوني  واالحتياطيرأس المالوتتضمن  :الفئة األولى
  . المتوفرة للبيعلالستثمارات في القيمة العادلة اتتغيرأي  الناتجة عن ةحققمالير غ رباحاأل و إعادة التقييموتتضمن احتياطيات :الفئة الثانية



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )١٨(صفحة 

  )تتمة(األدوات المالية   ٣

  )تتمة( إدارة رأس المال  ج-٣

فئة الإلى للقروض والسلفيات يضاف رصيد المخصصات العامة  وفئة األولى والثانيةال في أي بنك محلي أو شركة مالية من االستثماريستقطع 
  .  والثانيةاألولى

اً وتعكس تقديرة  سلم مدرج مكون من أربعة مستويات للمخاطر مصنفة وفقاً لطبيعالموجودات المرجحة بأوزان المخاطر باستخدامقاس تُ
 تتبع ت . أو كفاالت مالئمةضماناتأي  االعتبار مع األخذ بعين ،السوق والمخاطر األخرى المصاحبة لكل أصل ونظيرهلمخاطر االئتمان و

  . ة األكثر احتمالية للخسائر الممكنةطبيعلتعكس المع بعض التعديالت  بيان المركز الماليلمخاطر البنود خارج راءات مماثلة إج

  .يعمل البنك وفقاً لجميع متطلبات رأس المال المفروضة خارجياً الخاضع لها

  : المال كالتاليرأسكفاية يتم احتساب 

 

  سبتمبر ٣٠
   م٢٠١١

   ديسمبر٣١
  م٢٠١٠

  ىالفئة األول
مليون ريال 

  يمني

مليون ريال 
 يمني

 ١٠،٠٠٠  ١٠،٠٠٠ رأس المال
 ٢،١٦٨  ٢،١٦٨  االحتياطي القانوني

 ٦٨٤  ٦٨٤ االحتياطي العام
 ١٢،٨٥٢  ١٢،٨٥٢ ىإجمالي الفئة األول

    الفئة الثانية
 ٦٤٠  ٦٤٠ احتياطي إعادة تقييم العقارات 

 ٦٣  ٦٣  احتياطي القيمة العادلة
 ٧٠٣  ٧٠٣ إجمالي الفئة الثانية

  )٦٦(   )٦٦(  االستثمارات في البنوك أو الشركات المالية المحلية
  ٥٣   ٢٤  السنة  / الفترة رصيد المخصص العام كما في نهاية 

 ١٣،٥٤٢  ١٣،٥١٣ إجمالي رأس المال العامل
       بأوزان المخاطرمرجحة الموجودات ال

  ١٤،٦٦٤   ١٢،٢٣٥  في بيان المركز المالي 
  ٤،٦٠٥   ٣،٨١٠  خارج بيان المركز المالي 

  ١٩،٢٦٩   ١٦،٠٤٥  مرجحة بأوزان المخاطرالإجمالي الموجودات 
       نسبة كفاية رأس المال

  %٦٧   %٨٠  األولىالفئة 
  %٧٠   %٨٤ إجمالي رأس المال

  



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )١٩(صفحة 

  لدى البنك المركزي اليمنياالحتياطيات في الصندوق وأرصدة النقدية   ٤

 

  سبتمبر ٣٠
   م٢٠١١

   ديسمبر٣١
  م٢٠١٠ 

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني :النقدية في الصندوق
 ٦١٥،٣١٠  ٨٠٤،٤٥٤ بالعملة المحلية

 ٨٠٤،٠٤١  ٦٧٢،٠٩٤ بالعمالت األجنبية
 ٥٥٦  - صافي، الشيكات المشتراة

 ١،٤١٩،٩٠٧  ١،٤٧٦،٥٤٨  في الصندوقإجمالي النقدية
     : أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

 ٣،٧٨٧،٤٩٠  ٣،٩٠٧،٢٢٩ بالعملة المحلية
 ٦،٢٤٢،٣١٩  ٢،٥٢٦،٦٨٨  بالعمالت األجنبية

 ١٠،٠٢٩،٨٠٩  ٦،٤٣٣،٩١٧ إجمالي أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني
 ١١،٤٤٩،٧١٦  ٧،٩١٠،٤٦٥ إجمالي النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني

بنسبة محددة على العملة لدى البنك المركزي اليمني  قانونية  بودائعالبنك أن يحتفظعلى م ١٩٩٨لسنة ) ٣٨(رقم  أحكام قانون البنوك بموجب
  .   لديهوالودائع ألجل والودائع األخرى لودائع تحت الطلببية لالمحلية وعلى العمالت األجن

حملت بيان على الرغم من أن إدارة البنك قد ). زنجبار(البنك في أبين من فرع يمني ريال ألف  ٥،٣٤٤سرقت نقدية تصل إلى خالل الفترة، 
  . ممكن في المستقبل الحكومةمنان استرداد المبلغ كتعويض  تعتقد إال أنهاهذا المبلغ، الدخل الشامل خسارة ب

  األرصدة لدى البنوك ٥
  سبتمبر ٣٠

   م٢٠١١

   ديسمبر٣١
  م٢٠١٠ 

  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  األرصدة لدى البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى
       :الحسابات الجارية لدى البنك المركزي اليمني

 ٢،٤٥٦،٠٩٢  ١،٣٦٧،٦٩١  بالعملة المحلية  
 ٢١٢،٥٨٨  ١،٢٩٤،٢٦٥ بالعمالت األجنبية  

 ٢،٦٦٨،٦٨٠  ٢،٦٦١،٩٥٦ إجمالي األرصدة لدى البنك المركزي اليمني
  ٩٣٦  ١،٧٠١  الحسابات الجارية لدى البنوك المحلية األخرى

  ٣٩٢،٩٢٦   ٢٨٧،٩١٩  ودائع استثمارية إسالمية لدى بنكين محليين
 ٣،٠٦٢،٥٤٢  ٢،٩٥١،٥٧٦  والبنوك المحلية األخرىإجمالي األرصدة لدى البنك المركزي اليمني

    األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى األجنبية
 ٦،٠٥١،٤٢٠  ٤،٧٩٦،٤٦٠ أرصدة الحسابات الجارية وتحت الطلب

 )٢٠،١٤٩(  )٢٠،٣١٦( المخصص لقاء بنود التسوية المعلقة 

 ١٨،٤٣٩،٣٦٣  ١٢،٧٣٨،٨٢٧ الودائع ألجل
 ٢٤،٤٧٠،٦٣٤  ١٧،٥١٤،٩٧١  األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى األجنبيةإجمالي

  ٢٧،٥٣٣،١٧٦   ٢٠،٤٦٦،٥٤٧ إجمالي األرصدة لدى البنوك
 في حين ال تحمل الحسابات الجارية ،%)٢,٧١ - % ٠,٠٤(تحمل الحسابات الجارية والودائع ألجل لدى البنوك األجنبية أسعار فوائد متغيرة 

  .البنك المركزي اليمني والبنوك المحلية األخرى أي فوائدلدى 



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٢٠(صفحة 

   صافي،أذون الخزانة ٦

  

  سبتمبر ٣٠
   م٢٠١١

   ديسمبر٣١
  م٢٠١٠ 

  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  :أذون الخزانة والتي تستحق خالل
  ٧٢١،٥٩٧   -   يوما٤٩ً
  ٤٢،٨١٥،٠٣٩   ٣٨،٦٥٧،١٧٣   يوما٩٠ً

  ٧،٧٠١،١٠٠   ١٠،١٣٨،٢٠٠   يوما١٨٢ً
  ٨،٥٨٠،٣٦٠   ١٥،٠١٠،٧٠٠   يوما٣٦٤ً

  ٥٩،٨١٨،٠٩٦   ٦٣،٨٠٦،٠٧٣  ذون الخزانةالقيمة االسمية ألإجمالي 
       :غير المطفأ المستحق خاللالخصم 
  )١٠،١٤١(   )-(   يوما٤٩ً
 )١،١٦٠،٩٦٧(  )١،٠٠٤،٧٥٣(   يوما٩٠ً

 )٣٩٩،٢٢٨(  )٤٦٤،٤١١(  يوماً ١٨٢

  )٥٨٧،٦٣٢(   )١،٢٨٩،٧٩٢(   يوما٣٦٤ً
 )٢،١٥٧،٩٦٨(  )٢،٧٥٨،٩٥٦(  غير المطفأ المستحقالخصم إجمالي 

 ٥٧،٦٦٠،١٢٨  ٦١،٠٤٧،١١٧  صافي القيمة الدفترية ألذون الخزانة

 لىإ% ١٢,٩٧: م٢٠١٠ ديسمبر ٣١% (٢٢,٩٨ لىإ %٢٢,٦٣فائدة تتراوح بين المعاد شراؤها أسعار أذون الخزانة تحمل أذون الخزانة و
جزءاً من  ، التي تستحق خالل فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر،يمات البنك المركزي اليمني تعتبر أذون الخزانة لتعلفقاً  و%).٢٢,٩٨٥

  .الموجودات النقدية وشبه النقدية

   بعد المخصصات،القروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٧

 

  سبتمبر ٣٠
   م٢٠١١

   ديسمبر٣١
  م٢٠١٠ 

 ل يمنيألف ريا  ألف ريال يمني :القروض والسلفيات

  ٦،١٦٩،٨٨٢   ٧،٢٨٧،٧٠٤ تسهيالت السحب على المكشوف
 ٥،٩٦٠،٣٣٠  ٥،١٣٢،٠٣٦ القروض القصيرة األجل

 ١٢،١٣٠،٢١٢  ١٢،٤١٩،٧٤٠ إجمالي القروض والسلفيات 
 )٣،١٢٦،٠٣٣(  )٣،٧٢٤،٣٠٠( )أ- ٧إيضاح (المخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمة 

 )٧٣٠،٢٥٠(  )٨٤٩،٣٨٣(  )ب- ٧ح إيضا(الفوائد المعلقة  

 )٣،٨٥٦،٢٨٣(  )٤،٥٧٣،٦٨٣( إجمالي المخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمة والفوائد المعلقة

 ٨،٢٧٣،٩٢٩  ٧،٨٤٦،٠٥٧ صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 

: م٢٠١٠ ديسمبر ٣١(يمني  ألف ريال ٥،٩٤٨،٨٢٠ مبلغ م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ إجمالي القروض والسلفيات غير المنتظمة كما في بلغ
  :  إن تفصيل هذا المبلغ كما يلي).   ألف ريال يمني٤،٤١٤،٧١٨

  
  



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٢١(صفحة 

  )تتمة( ، بعد المخصصاتالقروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٧

  

  سبتمبر ٣٠
   م٢٠١١

   ديسمبر٣١
  م٢٠١٠ 

 ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  

 ٤١٠،٨٠١  ١،٢٣٣،٠٨٥  الديون دون المستوى
  ٤٩١،٨٧٢   ٧٢٢،٠٦٨  الديون المشكوك في تحصيلها

 ٣،٥١٢،٠٤٥  ٣،٩٩٣،٦٦٧  الديون الرديئة
 ٤،٤١٤،٧١٨  ٥،٩٤٨،٨٢٠  إجمالي القروض والسلفيات غير المنتظمة

  مخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات غير المنتظمةالحركة   أ-٧
  :كانت كالتالي  السنةخاللغير المنتظمة  لقروض والسلفياتئر المحتملة لخسالقاء ال تفاصيل حركة المخصص إن

  --------- م ٢٠١١ سبتمبر ٣٠---------  ---------- م٢٠١٠ ديسمبر ٣١ ------------
  خاص  عام  إجمالي  خاص  عام  إجمالي

ألف ريال 
  يمني

ألف ريال 
  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  يمني

ألف ريال 
  ألف ريال يمني  يمني

  يناير١الرصيد في  ٣،٠٧٢،٧٨٥  ٥٣،٢٤٨  ٣،١٢٦،٠٣٣  ٢،٨٤٦،٧٠٩  ١٠٤،٧٧٨  ٢،٩٥١،٤٨٧

١،٦٢٠  -  ١،٦٢٠  ٣٩،٩٠٨  )٦٧(  ٣٩،٨٤١ 

إعادة تقييم األرصدة االفتتاحية 
 بالعمالت األجنبية

 لسنة ا/ الفترةالمستخدمة خاللالمبالغ  )٢٤،٥٣٦(  -  )٢٤،٥٣٦(  )٤٢٦(  -  )٤٢٦(

 ة المعدلةاالفتتاحياألرصدة  ٣،٠٤٩،٨٦٩  ٥٣،٢٤٨  ٣،١٠٣،١١٧  ٢،٨٨٦،١٩١  ١٠٤،٧١١  ٢،٩٩٠،٩٠٢

)٦٨١،٥٥٧(  )٣٣،٢٤٣(  )٧١٤،٨٠٠(  )٧٤٤،٥٨٤(  )٨٤،٠٨٧(  )٨٢٨،٦٧١( 
المبالغ المستردة من قروض سبق 

 )٢١إيضاح (شطبها 

١،٣٣١،٩٣٥  ٤،٠٤٨  ١،٣٣٥،٩٨٣  ٩٣١،١٧٨  ٣٢،٦٢٤  ٩٦٣،٨٠٢ 

إيضاح  (لسنةا / اللفترةالمخصص 
٢٣( 

  المحمل على بيان الدخل الشامل ٦٥٠،٣٧٨  )٢٩،١٩٥(  ٦٢١،١٨٣  ١٨٦،٥٩٤  )٥١،٤٦٣(  ١٣٥،١٣١

 السنة/  الفترة الرصيد في نهاية ٣،٧٠٠،٢٤٧  ٢٤،٠٥٣  ٣،٧٢٤،٣٠٠  ٣،٠٧٢،٧٨٥  ٥٣،٢٤٨  ٣،١٢٦،٠٣٣

  .%)١ :م٢٠١٠( %١معدل بلقروض تحت المراقبة مات المحتملة المنتظمة بما فيها اااللتزالقروض ولعام  اإلدارة تكوين مخصصقررت 

 ألف ريال ٤٢٦: م٢٠١٠ ديسمبر ٣١( ألف ريال يمني ٢٤،٥٣٦ بشطب القروض والسلفيات كاملة التغطية بمبلغ قدره الفترةقام البنك خالل 
 إال أن ، الستعادتها وترى إدارة البنك أن إمكانية استردادها بعيدة المخصصات حيث استنفذت كافة اإلجراءات الممكنةانخفاضمقابل ) يمني

بيان الدخل البنك سيتابع استرداد هذه القروض بكل الوسائل الممكنة وأي استرداد مستقبلي لهذه القروض المشطوبة سيتم االعتراف به في 
  .الشامل

  الفوائد المعلقة  ب-٧
والسلفيات غير المنتظمة وفقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني والتي يعترف بها كإيرادات عند الفوائد على القروض الفوائد المعلقة مثل ت

  . تحصيلها فقط
   ديسمبر٣١

   م٢٠١٠ 

  سبتمبر ٣٠
    م٢٠١١

ألف ريال 
   ألف ريال يمني  يمني

   يناير ١الرصيد في  ٧٣٠،٢٥٠  ٤٠٥،٥١٤

   السنة/ الفترةفروقات أسعار الصرف خالل ٩١٣  ٦٩،٦٨٨



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٢٢(صفحة 

  السنة/ خالل الفترةالمبالغ المشطوبة   )٩٤،٠٩٩(   )٣،٥٧٣(
  السنة/ خالل الفترةالمسترد  )١٥،٤٤٠(  )٤٢،٩٦٥(

  السنة/ خالل الفترةالمكون  ٢٢٧،٧٥٩  ٣٠١،٥٨٦

 السنة/ الرصيد في نهاية الفترة  ٨٤٩،٣٨٣  ٧٣٠،٢٥٠

   صافي، المتوفرة للبيعاالستثمارات ٨
  : التاليةبنوك والمؤسسات الماليةي ال المتوفرة للبيع فاتاالستثمارتشتمل هذه على 

   ديسمبر٣١
   م٢٠١٠

  سبتمبر ٣٠
        م٢٠١١

ألف ريال 
  يمني

ألف ريال 
  يمني

عدد 
   األسهم

نسبة 
  المساهمة

%    
  :االستثمارات في أسهم مجموعة يوباف            

  سهم/  دوالر أمريكي٥٠) أ( أسهم فئة –و كرا كا–يوباف ٠,٧٨٨  ٢٩،٩٤٤    ٣٢٠،١٠١   ٣٢٠،١٠١

  سهم/  دوالر أمريكي٥٠) ب( أسهم فئة –و كراكا–يوباف ٠,٧٨٢  ٤،٦٩٣   ٥٠،١٦٨  ٥٠،١٦٨

  سهم/  دوالر أمريكي٥٠) ج( أسهم فئة –و كراكا–يوباف ١,٢٢١  ١٠،٥٦٥   ١١٢،٩٤٠  ١١٢،٩٤٠

  مجموعة يوبافأسهم  في اتري االستثماإجمال   ٤٥،٢٠٢   ٤٨٣،٢٠٩  ٤٨٣،٢٠٩

  :االستثمارات األخرى           

  )أ-٨إيضاح (البحرين  -بنك اليوباف العربي الدولي  ٠,٣٤٤   ٦،٨٨٠    ١٥٤،٩٨٥   ١٥٤،٩٨٥

٠,١٦٧   ١٠،٠٠٠    ٢٢،٣٦٤   ٢٢،٣٦٤  

-٨إيضاح (سهم /  دوالر أمريكي٧,٥البحرين -شركة الخدمات المالية العربية
  )ب

١٠,٠٠   ٣،١٠٧    ٦٦،٤٢٨   ٦٦،٤٢٨
٠  

  سهم/  دوالر أمريكي١٠٠ اليمن -شركة الخدمات المالية اليمنية

١٢٠،٠٠    ٦١،٢٠٠   ٦١،٢٠٠
٠ 

  سهم/  ريال يمني٥٠٠ اليمن -شركة يمن موبايل للهاتف النقال  ٠,١٣٩  

  إجمالي االستثمارات األخرى          ٣٠٤،٩٧٧   ٣٠٤،٩٧٧

  يعإجمالي االستثمارات المتوفرة للب          ٧٨٨،١٨٦   ٧٨٨،١٨٦
  )ج-٨إيضاح (نخفاض المخصص لقاء اال          )٤٨٦،٢٠٩(   )٤٨٦،٢٠٩(

  صافي القيمة الدفترية لالستثمارات المتوفرة للبيع          ٣٠١،٩٧٧   ٣٠١،٩٧٧

   البحرين-بنك اليوباف العربي الدولي  أ-٨
تبلغ .  البحرين-نك اليوباف العربي الدوليبزيادة رأسمال  سهم إضافي بمقدار حصته في ٦،٨٨٠ ه بـما قدرم٢٠١٠العام كتتب البنك خالل ا

  .  دوالر أمريكي٣٤٤،٠٠٠  قدره دوالر أمريكي بإجمالي٥٠قيمة السهم الواحد 

 على أساس القيمة الدفترية لألسهم وفقاً آلخر بيانات مالية مدققة  البحرين- بنك اليوباف العربي الدوليتم احتساب القيمة العادلة لالستثمار في
  ). دوالر أمريكي للسهم٥١,٢٦: م٢٠٠٨( ،أمريكي للسهم  دوالر٥٥,٣٥مبلغ والتي بلغت ) م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في أي  (،بنكلل

   البحرين-شركة الخدمات المالية العربية   ب -٨
ة لألسهم وفقاً آلخر بيانات مالية  البحرين على أساس القيمة الدفتري-تم احتساب القيمة العادلة لالستثمار في شركة الخدمات المالية العربية 

 دوالر أمريكي ٩,٩٣: م٢٠٠٨(والر أمريكي للسهم  د١٠,٤٦مبلغ والتي بلغت ) م٢٠٠٩ ديسمبر ٣١أي للسنة المنتهية في  (،مدققة للشركة
  ).للسهم

   نخفاضالمخصص لقاء اال  ج-٨



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٢٣(صفحة 

سنوات القليلة الماضية وعدم توقع استالم أية مقسوم أرباح الو خالل بسبب عدم استالم أي مقسوم أرباح من االستثمارات في يوباف كراكا
  . أرصدة هذه االستثمارات ألن صافي قيمتها الحالية يساوي صفراًنخفاض تم تجنيب مخصص كامل ال،خالل السنوات القادمة



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٢٤(صفحة 

  األرصدة المدينة والموجودات األخرى ٩
   ديسمبر٣١

   م٢٠١٠

  سبتمبر ٣٠
   م٢٠١١

ألف ريال 
   يال يمنيألف ر  يمني

  المدفوعات مقدماً واألرصدة المدينة األخرى  ٣٥،٢٦٠   ١٣،٤٤٠

  الفوائد المستحقة القبض ١١،٥٧٨  ١١،٥٧٥

 المصاريف الرأسمالية للفروع الجديدة قيد اإلنشاء ٢٤٧،٠٢١  ٢٣١،٣٢٧

 )أ-٩إيضاح (بعد المخصص ، العقارات التي آلت ملكيتها للبنك من عمالء ١٥٤،٦٥٦  ١٥٤،٦٥٧

  )ب-٩إيضاح ( اليمن -بنك األمل للتمويل األصغر  ٢٠،٠٠٠   ١٠،٠٠٠

  )ب-٩إيضاح ( اليمن -مؤسسة التضامن للتمويل األصغر  ١،٠٠٠   ١،٠٠٠

  )ج-٩إيضاح (قبوالت العمالء   ١،٤٤٣،٦٧٧   ١،٠٣١،٨٣٠

 بعد المخصص، األرصدة المدينة األخرى  ٧٣٩،٤٥١   ٤٤،٦٣٣

  ة المدينة والموجودات األخرىإجمالي األرصد  ٢،٦٥٢،٦٤٣   ١،٤٩٨،٤٦٢

  بعد المخصص ، العقارات التي آلت ملكيتها للبنك من عمالء  أ-٩
 ألف ريال ٩،٢١٩: م٢٠١٠( ألف ريال يمني ٩،٢١٩رصيد العقارات التي آلت ملكيتها للبنك من عمالء هو بعد حسم مخصص قدره إن 
    .ركزي اليمنييجري تقييم هذه العقارات وفقاً لتعليمات البنك الم).  يمني

     اليمن- اليمن ومؤسسة التضامن للتمويل األصغر-بنك األمل للتمويل األصغر  ب -٩
األرصدة المدينة " اليمن ضمن حساب - اليمن ومؤسسة التضامن للتمويل األصغر-أدرجت المساهمة في بنك األمل للتمويل األصغر

  .العتقاد إدارة البنك بأن هذه المبالغ قابلة لالسترداد بالكامل في المستقبل" يعاالستثمارات المتوفرة للب"وليس ضمن " والموجودات األخرى

  قبوالت العمالء  ج-٩
األرصدة المدينة والموجودات "يفصح عن القبوالت على صدر بيان المركز المالي في بند ) المعدل) (٣٩(وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  ".األرصدة الدائنة والمطلوبات أخرى"ة في بند ويفصح عن المطلوبات المقابل" األخرى



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٢٥(صفحة 

  المعدات، بعد االستهالك المتراكمواآلالت والعقارات  ١٠

   اإلجمالي

  السويفت
   السيارات   والكمبيوتر

  األثاث 
   واألجهزة

  التحسينات على
   العقارات المستأجرة

  األراضي المملوكة
   والمباني

 التكلفة أو التقييم ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   يمنيألف ريال  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

 م٢٠١١ يناير ١في  ٢،٣٣٣،٦٨٥  ١٠٢،١٨٥  ٣٩٥،٠٥٦  ١٢١،٥١٦  ٤٥٢،٤٥٢  ٣،٤٠٤،٨٩٤

 الفترةلإلضافات خالل  ٣،٨٥٨  ٤،٦٩٠  ٢٠،٠٧٢  -  ١٢،٦٦٠  ٤١،٢٨٠
 الفترةدات خالل االستبعا )٥٨١(  -  )٧،٣٧٤(  -  )٢،٣٦٠(  )١٠،٣١٥(

 م٢٠١١ سبتمبر ٣٠في   ٢،٣٣٦،٩٦٢  ١٠٦،٨٧٥  ٤٠٧،٧٥٤  ١٢١،٥١٦  ٤٦٢،٧٥٢  ٣،٤٣٥،٨٥٩

 م ٢٠١٠ يناير ١في  ٢،٠٦٩،٦٤٤  ٩٢،٥٢٣  ٣٧٠،٤٦٠  ١٢١،٥١٦  ٢٣٠،٦٥١  ٢،٨٨٤،٧٩٤

 السنةلإلضافات خالل  ٢٦٤،٠٤١  ٩،٦٦٢  ٢٤،٥٩٦  -  ٢٢١،٨٠١  ٥٢٠،١٠٠

 م٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  ٢،٣٣٣،٦٨٥  ١٠٢،١٨٥  ٣٩٥،٠٥٦  ١٢١،٥١٦  ٤٥٢،٤٥٢  ٣،٤٠٤،٨٩٤

  المتراكم االستهالك           

 م٢٠١١ يناير ١في  ١١٢،٤٧٤  ٤٩،٩٥٥  ٢٢١،٧٩٨  ١٠٦،٣٠٨  ١٨٩،٦٤١  ٦٨٠،١٧٦

  للفترةالمحمل  ١٨،٥٥٦  ٦،٥٦٥  ٢٢،١٢٩   ٧،٩٩١  ٤٩،٤٥٣  ١٠٤،٦٩٤
  الفترةاالستبعادات خالل  -  -   )٣،٧٢٩(  )٣٣٥(  )١،٦١٢(  )٥،٦٧٦(

 م٢٠١١ سبتمبر ٣٠في  ١٣١،٠٣٠  ٥٦،٥٢٠   ٢٤٠،١٩٨  ١١٣،٩٦٤  ٢٣٧،٤٨٢  ٧٧٩،١٩٤

 م٢٠١٠ يناير ١في  ٩٢،٨٩٣  ٤١،٤٥١  ١٩١،٥٠٦  ٩٠،٤٣٥  ١٦٥،٢٣٤  ٥٨١،٥١٩

  المحمل للسنة ١٩،٥٨١  ٨،٥٠٤  ٣٠،٢٩٢   ١٥،٨٧٣  ٢٤،٤٠٧  ٩٨،٦٥٧

 م٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  ١١٢،٤٧٤  ٤٩،٩٥٥  ٢٢١،٧٩٨  ١٠٦،٣٠٨  ١٨٩،٦٤١  ٦٨٠،١٧٦

 القيمة الدفتريةصافي            

  م ٢٠١١ سبتمبر ٣٠في  ٢،٢٠٥،٩٣٢  ٥٠،٣٥٥  ١٦٧،٥٥٦  ٧،٥٥٢  ٢٢٥،٢٧٠  ٢،٦٥٦،٦٦٥

  م٢٠١٠ ديسمبر ٣١في  ٢،٢٢١،٢١١  ٥٢،٢٣٠  ١٧٣،٢٥٨  ١٥،٢٠٨  ٢٦٢،٨١١  ٢،٧٢٤،٧١٨

لسوق لالستخدام قيمة ابوالمؤجرة المباني المقامة على األراضي المملوكة األراضي المؤجرة من الحكومة و وتقييم األراضي المملوكةإعادة  تم
 لمعيار المحاسبة وفقاً.  من قبل مكتب عقاري مستقل، م١٩٩٩ ديسمبر ٣١  منابتداءوالساري المفعول م ١٩٩٩ ديسمبر ١كما في السائد 

تم اعتبار مبلغ إعادة التقييم القيمة الدفترية  و،م١٩٩٩ ديسمبر ٣١كما في ذي العالقة هالك المتراكم حذف التكلفة واالستتم  )١٦ (الدولي رقم
  ).ب-١٥إيضاح (ة الجديداإلجمالية 

ترى إدارة البنك أن صافي القيمة الدفترية والتي . حراق للمحتوياتإ ولالقتحام والسرقة، )زنجبار(لبنك في أبين افرع تعرض خالل الفترة، 
، رغم أنها قد حملت المبلغ خسارة على بيان الدخل  الحكومةكتعويض من من الممكن استردادها يمنيريال  ألف ٤،٧٥٥ل إلى إلى تص

  . الشامل

  األرصدة المستحقة للبنوك ١١
 ديسمبر ٣١

  م٢٠١٠

 سبتمبر ٣٠

  م٢٠١١
  :الحسابات الجارية وتحت الطلب ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

   المحلية البنوك -  -

  البنوك األجنبية  ٢٩١،٤٥٨  ٢٩١،٥٣٧

  إجمالي األرصدة المستحقة للبنوك ٢٩١،٤٥٨  ٢٩١،٥٣٧



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٢٦(صفحة 

  ودائع العمالء ١٢
 ديسمبر ٣١

  م٢٠١٠

  سبتمبر ٣٠
  م٢٠١١

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

  الحسابات الجارية  ١٤،٢٨٦،٤٩٣  ٢٠،٨٥٦،٣٢١

 رحسابات التوفي  ٢٦،٢٢٢،٦٨٥   ٢٩،١٥٥،٦٢٩

 الودائع ألجل  ٣٩،٤٨٧،٩٧٣   ٣٨،١١٧،٤١٦

 هوامش الودائع األخرى  ٤٤٧،٣١٥   ٤٧٤،١٤٧

 التأمينات النقدية لالعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها  ٢،٠٩٨،٥٤٩   ٣،٢٣٠،٨١٤

  العمالءعإجمالي ودائ  ٨٢،٥٤٣،٠١٥   ٩١،٨٣٤،٣٢٧

  األخرىالمطلوبات األرصدة الدائنة و ١٣
 ديسمبر ٣١

  م٢٠١٠

 سبتمبر ٣٠
  م٢٠١١

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

  الفوائد المستحقة الدفع ١،٩٣٧،٠٢٨  ١،١٣٢،١١٣

 ) أ-١٣إيضاح (األرصدة غير المطالب بها  ٢٠٦،١٨٨  ٢٠٥،٢٠٠

 المخصص لقاء مستحقات إجازة الموظفين ٣٤،١٥٣  ٦٢،٨٣٣

 ) ب-١٣إيضاح ( المالي المخصص لقاء البنود خارج بيان المركز ٧٦،٩٣٦  ٩٢،٦٣٤

  حصة الموظفين من الربح   ٧،٣٩٩   ١٠٦،٧٨٥
  المخصصات األخرى  ٤٩٢   -

  )٣٢إيضاح (المخصص لقاء المطلوبات المحتملة   ٦٠،٤٦١   ٦٠،٤٦١

  قبوالت العمالء  ١،٤٤٣،٦٧٧   ١،٠٣١،٨٣٠

  )ج-١٣إيضاح (الزكاة المستحقة الدفع   ٣٠،٠٠٠   ٥٠،٠٠٠

   الدائنة األخرىاألرصدة  ٣٨٤،٤٧٨   ٦٠٠،٦٥٥

 األخرىوالمطلوبات األرصدة الدائنة إجمالي   ٤،١٨٠،٨١٢   ٣،٣٤٢،٥١١

  األرصدة غير المطالب بها أ-١٣
 ترجع زيادة المبلغ إلى إعادة تقييم األرصدة بالعمالت .  سنة ولم يطالب بها أصحابها١٥أرصدة قديمة مضى عليها أكثر من لغ المبا  هذمثلي

الواجب المبالغ دد على نتيجة تلك المراجعة تحبناء بمراجعة احتمال المطالبة بهذه المبالغ ودورياً تقوم اإلدارة .  ل آخر السنةاألجنبية وفقاً لمعد
  . م١٩٩٨لسنة ) ٣٨(رقم قانون البنوك وفقاً للمادة ذات العالقة في زارة المالية تحويلها إلى و

  يالمخصص لقاء البنود خارج بيان المركز المال ب-١٣
 ديسمبر ٣١

  م٢٠١٠

 سبتمبر ٣٠
  م٢٠١١

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

   يناير١الرصيد في  ٩٢،٦٣٤  ١١٥،٨٥٦

  إعادة تقييم األرصدة االفتتاحية بالعمالت األجنبية  -  ٣،٩١٠

  )٢٣إيضاح  (السنة /  الفترةخاللحمل المخصص الم ٢٢،٩٢٢  ٣٧،٣٧٦
  )٢١إيضاح  (السنة /  الفترةد خاللالمخصص المستر  )٣٨،٦٢٠(   )٦٤،٥٠٨(

  السنة / الفترة  نهايةيالرصيد ف ٧٦،٩٣٦  ٩٢،٦٣٤



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٢٧(صفحة 

  )تتمة( األخرىالمطلوبات األرصدة الدائنة و ١٣

  المستحقة الدفع الزكاة  ج-١٣
   ديسمبر٣١

٢٠١٠    
  سبتمبر ٣٠

٢٠١١   
   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

   يناير١الرصيد في   ٥٠،٠٠٠    -
  السنة/ خالل الفترة  المسترد  )٥٠،٠٠٠(    )-(

  بيان الدخل الشامل في سنة ال/ فترة المحمل لل  ١٣٥،٠٠٠    ١٥٠،٠٠٠
  السنة/ الفترة المدفوع خالل   )١٠٥،٠٠٠(    )١٠٠،٠٠٠(

  إجمالي الزكاة المستحقة الدفع  ٣٠،٠٠٠    ٥٠،٠٠٠
  .  م٢٠١٠ ديسمبر ٣٠لفترة كما في هو بالمقارنة مع احمل للفترة في بيان الدخل الشامل المرحلي بلغ المالم

  الدخل ضريبة  ١٤
 ديسمبر ٣١

  م٢٠١٠

 سبتمبر ٣٠
  م٢٠١١

ألف ريال 
   ألف ريال يمني  يمني

   يناير١الرصيد في  ٤١٨،٩٦٩  ٧٧٤،٥٨٦

 ) أ-١٤إيضاح (بيان الدخل الشامل للسنة في / المحمل للفترة  ٤٦٢،٢٨٥  ٥١٨،٩٦٩
 )ب-١٤إيضاح  (السنة /  الفترةلالمدفوع خال )٤٠٢،٨٩٩(  )٨٧٤،٥٨٦(
  )٢١إيضاح ( السنة/  المسترد خالل الفترة  )١٦،٠٧٠(   )-(

   السنة/  الفترة  نهايةالرصيد في ٤٦٢،٢٨٥  ٤١٨،٩٦٩
  .  م٢٠١٠ ديسمبر ٣٠المبلغ المحمل للفترة في بيان الدخل الشامل المرحلي هو بالمقارنة مع الفترة كما في 

  لسنةل/ للفترةحمل الم أ-١٤
وفقاً ألحكام من ربح الفترة، السنة على التوالي %) ٢٠: م٢٠١٠ ديسمبر٣١% (٢٠ على أساس للفترةالضريبة لقاء مخصص ال احتساب تم

  .  م٢٠١٠ لسنة )١٧(رقم الدخل ضرائب قانون 

  للسنة السابقةالربط الضريبي  ب-١٤
المخالصة النهائية لضريبة لم يحصل بعد على لكنه لى مصلحة الضرائب إ المقدمالضربيبي بسداد ضريبة الدخل من واقع االقرار  البنك قام

  .م٢٠١٠ ديسمبر ٣١الدخل المطلوبة عن السنة المالية المنتهية في 

  ضريبة الدخل على المخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات  ج -١٤
المادة فقاً ألحكام وو، م١٩٩٨ ديسمبر ٢٧مفعول في ساري الالم ١٩٩٨ لسنة )٣٨ (رقمقانون البنوك من ) ٨٥(رقم لمادة بموجب أحكام ا

 لتعليمات البنك وفقاًيكونه البنك لقروض والسلفيات خسائر ا فإن أي مخصص ل،م٢٠١٠ لسنة )١٧(رقم الدخل ضرائب قانون من ) ٢-أ-١٤(
  .الضريبي لضريبة الدخلضرائب الدخل عند احتساب الوعاء حكام أي قانون ل ألاًال يكون خاضعبهذا الخصوص المركزي اليمني 



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٢٨(صفحة 

  المخصص لقاء الفوائد المعلقة  د-٤
من قانون البنوك ) ٨٥(بموجب أحكام المادة رقم   من المخصص المجنب لقاء الديون المشكوك في تحصيلهااًجزءتعتبر أرصدة الفوائد المعلقة 

والتي تنص على استثناء ، م٢٠١٠ لسنة )١٧(رقم الدخل ضرائب قانون من ) ٢-أ-١٤(فقاً ألحكام المادة وم و١٩٩٨لسنة ) ٣٨(رقم 
من النفقات غير اليمني  للنظم والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي مخصصات البنوك مقابل الديون المشكوك في تحصيلها المكونة وفقاً

  .القابلة للخصم
  

   حقوق الملكية  ١٥

  رأس المال    أ-١٥

  رأس المال 
  عدد األسهم
  ألف سهم

  قيمة السهم
  ال يمنيري

  سبتمبر ٣٠  
  م٢٠١١

  ريال يمنيألف 

   ديسمبر٣١  
  م٢٠١٠
  ريال يمنيألف 

  ١٠،٠٠٠،٠٠٠    ١٠،٠٠٠،٠٠٠    ١،٠٠٠  ١٠،٠٠٠  المصرح به

  ١٠،٠٠٠،٠٠٠    ١٠،٠٠٠،٠٠٠    ١،٠٠٠  ١٠،٠٠٠  المصدر والمدفوع

   فائض إعادة تقييم العقاراتاحتياطي  ب-١٥
 هذا الحساب م في١٩٩٩ ديسمبر ٣١ضي والمباني المملوكة ملكية تامة وقيمها الدفترية كما في تم إدراج الفارق بين مبالغ إعادة تقييم األرا

  .حقوق الملكيةوضمن 

  االحتياطي القانوني  ج-١٥

للسنة إلى الربح من صافي % ١٥م بشأن البنوك يتم تحويل ١٩٩٨لسنة ) ٣٨(من القانون رقم ) ١-١٢(وفقاً لنص المادة 
ال يمكن للبنك أن يستخدم هذا االحتياطي دون .  ي حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي ضعف رأس المالحساب االحتياطي القانون

 . التحويل لهذا االحتياطي يتم في نهاية كل سنة .الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي اليمني

  االحتياطي العام   د-١٥
 . التحويل لهذا االحتياطي يتم في نهاية كل سنة .ها البنكيمكن استخدام رصيد هذا االحتياطي في األغراض التي يقرر

   احتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة   هـ-١٥
 يتم االعتراف بالفارق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية ، االعتراف والقياس-األدوات المالية): ٣٩(تطبيقاً ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم 

في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلى أن يتم بيعها أو تحصيل قيمتها أو استبعادها أو حتى يتم " المتوفرة للبيع"رات لالستثما
  .بيان الدخل الشامل عندها يتم إدراج األرباح والخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها في ،تحديد انخفاض قيمتها

  توزيع األرباح    و-١٥

  :على النحو التاليللبنك األرباح السنوية ستوزع م ١٩٩١ لسنة )٣٥ ( ألحكام قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقموفقاً
  ؛لالحتياطي القانوني % ١٥ •
  ؛لالحتياطي العام % ١٥ •
  الربح؛من لحصتها للحكومة  % ٦٥ •
 ؛ وحوافز الموظفينل   % ٢ •

 . للموظفيناالجتماعيللصندوق    % ٣ •

 .وزيع لهذه الحسابات في نهاية كل سنةيتم الت



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٢٩(صفحة 

 



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٣٠(صفحة 

   صافي،الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى  ١٦

  :  ما يلي، كما في تاريخ بيان المركز المالي،تضمنت االلتزامات نيابة عن العمالء والتي توجد لها مطلوبات مقابلة في حساب العمالء
    ----------م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ كما في ----------

   اللتزامات  إجمالي  المغطاة بهامش  االلتزامات يصاف
   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

   استيراد– خطابات االعتماد المستندية ٤،٥٢١،٧٧٢  ٨٧٧،٠٥٩   ٣،٦٤٤،٧١٣

   تصدير–خطابات االعتماد المستندية   ٧٤،٢٠٦   -   ٧٤،٢٠٦

  العمالء -ضمانخطابات ال ٥،٣٩٢،٠٢٣  ١،٢١٠،٩٥٩   ٤،١٨١،٠٦٤

  البنوك المراسلة–خطابات الضمان ٨،٧٦٥،٤٦٢   -   ٨،٧٦٥،٤٦٢

 بطاقات االئتمان  ٧٥،٨٩٩  ١٠،٥٣٠   ٦٥،٣٦٩
  الشيكات المشتراة  -   -   -

 إجمالي الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى  ١٨،٨٢٩،٣٦٢   ٢،٠٩٨،٥٤٨   ١٦،٧٣٠،٨١٤
  

   ----------م٢٠١٠ ديسمبر ٣١ كما في ----------

  االلتزامات إجمالي  بهامش المغطاة   االلتزامات صافي

   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

   استيراد– خطابات االعتماد المستندية ٩،٨٧٢،٤٥٨  ١،٦٥١،٨١٨  ٨،٢٢٠،٦٤٠
   تصدير–خطابات االعتماد المستندية   -   -   -

  العمالء -ات الضمانخطاب ٥،٦٥٠،٦٧٧  ١،٥٥٩،٦٦١  ٤،٠٩١،٠١٦

  البنوك المراسلة–خطابات الضمان ١٠،٤٦٧،٧٢١   -  ١٠،٤٦٧،٧٢١

 بطاقات االئتمان  ٦٩،٤٨٥  ٩،٤٦١  ٦٠،٠٢٤

  الشيكات المشتراة  ٦٥،٥٨٩   ٩،٨٧٤   ٥٥،٧١٥

  إجمالي الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى  ٢٦،١٢٥،٩٣٠   ٣،٢٣٠،٨١٤   ٢٢،٨٩٥،١١٦

   لدى البنوكوالسلفيات واألرصدةوض الفوائد من القر ١٧
   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

    م٢٠١٠

   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

   م٢٠١١
  : المقدمة للعمالء والبنوكالقروض والسلفياتمن فوائد ال ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

   المقدمة للعمالءلقروض والسلفياتا ١،١٣١،٧٦٨   ١،١٠٧،٢٦٦

  التسهيالت األخرى ١٩٦   ٨٠

  معامالت المرابحة ٨٨٧   ٩٧٠

    المقدمة للعمالء والبنوك القروض والسلفيات منفوائد الإجمالي  ١،١٣٢،٨٥١    ١،١٠٨،٣١٦

  :األجنبيةالبنوك   لدىرصدةاألمن فوائد ال    

  تحت الطلب الحسابات الجارية ٢،٧٠٨   ٣،٢٦٩

  الودائع ألجل ٩٧،٥٨٨   ١٢١،٨١٦

  د من األرصدة لدى البنوك األجنبيةإجمالي الفوائ  ١٠٠،٢٩٦    ١٢٥،٠٨٥

   من القروض والسلفيات واألرصدة لدى البنوكوائدإجمالي الف ١،٢٣٣،١٤٧   ١،٢٣٣،٤٠١
  



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٣١(صفحة 

  عتكلفة الودائ ١٨
   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

    م٢٠١٠

   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

   م٢٠١١
   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني
 لحسابات الجارية وحسابات التوفيرالفوائد على ا ٢،٢٣٨،٠١٥   ١،٩١٩،٥٤١
 الفوائد على الودائع ألجل  ٤،٧٤٥،٤٧٢   ٣،٣٥١،٤٨٩

  إجمالي تكلفة الودائع  ٦،٩٨٣،٤٨٧    ٥،٢٧١،٠٣٠

  عموالت ورسوم الخدمات المصرفيةإيرادات ال  ١٩
   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

    م٢٠١٠

   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

   م٢٠١١
  :العموالت من ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

  خطابات االعتماد المستندية ٤٢،٧٥٠   ٩٠،٠٩١
  خطابات الضمان ١٠٢،٧٠٦   ١٧٥،٣٤٣
  التحويالت  ١٩،٠٥٠   ٢٢،٨١٦
  القبوالت ٧،١٣٩   ١٠،٢٧٠

  الشيكات ١٨٧،٣٨٢   ٢٠٣،٩٣٠
  :رسوم      

  الخدمات المصرفية  ٤،٧١٩   ٥،٢٦٥
  الخدمات األخرى ٣٧،٤١٣   ٣٤،٥٨٧

  جمالي إيرادات العموالت ورسوم الخدمات المصرفيةإ ٤٠١،١٥٩   ٥٤٢،٣٠٢

  من العمليات بالعمالت األجنبيةاألرباح  ٢٠
   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

    م٢٠١٠

   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

   م٢٠١١
   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

  رصدة بالعمالت األجنبيةاألفروق إعادة تقييم   )٤٧،٧٨٢(    )١٥٩،٠٨٣(

  أرباح عمليات المتاجرة بالعمالت األجنبية ١١١،٥٦٦   ٧٥،٧٧١
  عمالت األجنبيةمن العمليات بال رباحإجمالي األ ٦٣،٧٨٤   )٨٣،٣١٢(

  



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٣٢(صفحة 

  إيرادات التشغيل األخرى ٢١
   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

    م٢٠١٠

   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

   م٢٠١١
   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

  )أ-٧إيضاح ( خسائر قروض انتفت الحاجة إليها المخصص لقاء ٧١٤،٨٠٠   ٢٣٦،٩٦٢
  ) ب-١٣إيضاح (مالي انتفت الحاجة إليها المخصص لقاء بنود خارج بيان المركز ال ٣٨،٦٢٠   ٢٧،٣٠٠

  مسترد خالل الفترةال مبالغ مختلسةلقاء  المخصص ١٦٢،٥٢١    -
  )١٤إيضاح (لقاء ضريبة الدخل المسترد خالل الفترة  المخصص ١٦،٠٧٠   -

  إيرادات متنوعة  ٦٢،٠٩٥   ٤،٥٥١
  إجمالي إيرادات التشغيل األخرى ٩٩٤،١٠٦   ٢٦٨،٨١٣

  .م٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  كما فيمقارن مع الفترة ) ب- ١٣(و االيضاح ) أ-٧(المخصصات في االيضاح 

  المصاريف العمومية واإلدارية  ٢٢
   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

    م٢٠١٠

   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

   م٢٠١١
   ألف ريال يمني  لف ريال يمنيأ

  الرواتب واألجور والمصاريف ذات العالقة  ١،٠٤٤،٠٩١    ٨٣٥،١٢٦
   استهالك العقارات واآلالت والمعدات ٩٩،٠١٨   ٧٢،٠٨٨

  أبينالبنك في الخسارة النانجة من شطب العقارات واآلالت والمعدات لفرع   ٤،٧٥٥    -
  اإليجارات ٢٩،٧٦٠   ٢٦،٢٤٣
  الكهرباء والماء ٤٧،٩٥٧   ٤٤،٨٢٨
  الترميمات والصيانة ٢٤،٥٦٤   ٢٥،٠٣٦
  التلفون والتلكس والبريد ١٣،٧٢٩   ١٦،٢١٧
  المواصالت والبدالت ٢٤،٧٧٩   ٢٧،٥٢٠
  اإلعالن والنشر ٢٧،٥١٥   ١٦،٩٦٠
  صيانة الكمبيوتر ١،٤٧٧   ١،٢٥٨

  التدريب ١٨،٢٦٦   ٢٩،٨٩٩
  الضرائب والرسوم الحكومية ٨٣،٥١٢   ٦٢،٠٣٢
  التبرعات  ١٨،٨٨٢   ١٣،٧٣١
  القرطاسية ومواد الطباعة ٢٠،٣٥٥   ٢٠،٣٢٣
  أتعاب استشارات لبرنامج تحديث وتطوير البنك  ١٧،٩٩٢    ١٧،٠٩٣
  أخرى ١٠٤،٣٥٢   ٧٣،٠٩٧

  إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية ١،٥٨١،٠٠٤   ١،٢٨١،٤٥١



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٣٣(صفحة 

  المخصصات ٢٣
   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

    م٢٠١٠

   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

   م٢٠١١
   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

  )أ-٧إيضاح (المخصص لقاء خسائر القروض والسلفيات  ١،٣٣٥،٩٨٣   ١٣١،٩٤٦

  )ب-١٣إيضاح (المخصص لقاء البنود خارج بيان المركز المالي  ٢٢،٩٢٢   ٣٥،٢٦٥
  )٤إيضاح  (البنك في أبينالمخصص لقاء النقدية المسروقة من فرع   ٥،٣٤٤    -
  أخرى  ٤،٣٧٩    -

  إجمالي المخصصات ١،٣٦٨،٦٢٨   ١٦٧،٢١١
  الربح األساسي للسهم ٢٤

   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

    م٢٠١٠

   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

   م٢٠١١

   الفترةربح  ألف ريال يمني  ١،٨٤٩،١٣٩    ١،٣٣٤،١٣٥

   عدد األسهمالمرجح لمتوسط ال  سهم  ١٠،٠٠٠،٠٠٠    ٩،٠٠٠،٠٠٠

  األساسي للسهم ربح ال  نيريال يم  ١٨٥    ١٤٨

   العالقةويالمعامالت مع األطراف ذ ٢٥

  :   هي كما يليالبيانات المالية المرحليةهذه  المتضمنة في السنة/  الفترةإن أرصدة نهاية 

  ديسمبر٣١
  م٢٠١٠

 سبتمبر ٣٠
  م٢٠١١

 :أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بهم ألف ريال يمني   ألف ريال يمني 

 اإلجمالي ، القروض والسلفيات ٣،٤٧٣  ٢٧،١٢١
 ودائع العمالء   ١٢،٤٢٨   ١١،٥٢٥

       
   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

    م٢٠١٠

   يناير إلى١
   سبتمبر ٣٠

   م٢٠١١
   ألف ريال يمني   ألف ريال يمني 

  للفترةإيرادات الفوائد  ٥٦  ٦٣٢

    للفترةتكلفة الفوائد ٤٩٢  ١،٠١٩

  



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٣٤(صفحة 

  وشبه النقديةالنقدية   ٢٦

  
 سبتمبر ٣٠

  م٢٠١١
 سبتمبر ٣٠

 م٢٠١٠
 ألف ريال يمني   ألف ريال يمني   

 ١٢،٢٤٧،٤٠٣  ٧،٩١٠،٤٦٥ )٤إيضاح (النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 
 ٢٧،٣٤٧،٦٥٥  ٢٠،٤٦٦،٥٤٧ )٥إيضاح (األرصدة لدى البنوك 

 ٥٣،٤٧٢،٩٠٤  ٦١،٠٤٧،١١٧  )٦إيضاح (ركزي اليمني أذون الخزانة لدى البنك الم
١٠،٧٤٤،٧٥٨(  )٦،٤٣٣،٩١٧( ) ٤إيضاح (أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني 

١٠،٧١٤،٥٧١(   )٢٣،٩٥٧،٤٥٩(  )٢٩إيضاح (أذون الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشهر، بعد الخصم غير المطفأ  )
 )٥،٢٢٦،٦٢٠(  )١،٨٢٥،٧٦٠(  )٢٩إيضاح ( ثالثة أشهر المستحقة بعداألرصدة لدى البنوك   )

 ٦٦،٣٨٢،٠١٣  ٥٧،٢٠٦،٩٩٣  إجمالي النقدية وشبه النقدية

  المحتملة وفقاً للقطاع االقتصاديااللتزامات وتوزيع الموجودات والمطلوبات   ٢٧
    ---------------------------م ٢٠١١ سبتمبر ٣٠  كما في --------------------------

    التصنيع    الزراعة    التجارة    الخدمات    التمويل    شخصي    اإلجمالي

  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

ألف ريال 
  ألف ريال يمني  يمني

ألف ريال 
  الموجودات ألف ريال يمني  يمني

٧،٩١٠،٤٦٥  -  ٧،٩١٠،٤٦٥  -  -  -  - 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات 

  البنك المركزي اليمنيلدى 

  األرصدة لدى البنوك   -   -   -   -  ٢٠،٤٦٦،٥٤٧   -  ٢٠،٤٦٦،٥٤٧

  صافي، أذون الخزانة  -   -   -   -  ٦١،٠٤٧،١١٧   -  ٦١،٠٤٧،١١٧

٤٦١،٢٨٧  -  ٥،٤٨١،٧٤٠  ١٦،٢٩٨  ٤٠،١٦٨  ١،٨٤٦،٥٦٤  ٧،٨٤٦،٠٥٧ 

بعد ، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء
  المخصصات

  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع -  -  -  -  ٣٠١،٩٧٧  -  ٣٠١،٩٧٧

  إجمالي الموجودات ٤٦١،٢٨٧  -  ٥،٤٨١،٧٤٠  ١٦،٢٩٨  ٨٩،٧٦٦،٢٧٤  ١،٨٤٦،٥٦٤  ٩٧،٥٧٢،١٦٣

  المطلوبات             

  األرصدة المستحقة للبنوك -  -  -  -  ٢٩١،٤٥٨  -  ٢٩١،٤٥٨

  ودائع العمالء  ٦٨٩،١١٠  ١٣٦،٢٨٩  ٧،٠٧١،٠١٠  ٢،٨١٨،٣٥٧  ٤٥٤،٦٢٠  ٧١،٣٧٣،٦٢٩  ٨٢،٥٤٣،٠١٥

 إجمالي المطلوبات  ٦٨٩،١١٠  ١٣٦،٢٨٩  ٧،٠٧١،٠١٠  ٢،٨١٨،٣٥٧  ٧٤٦،٠٧٨  ٧١،٣٧٣،٦٢٩  ٨٢،٨٣٤،٤٧٣

  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى ٢،٢٣٨،٠٥٠  ٤،٠٠٠  ١٢،٤٣٣،٧٠٤  ٤٤،١٠٣  ٢،٢٨٣،٥٦٥  ١،٨٢٥،٩٤٠   ١٨،٨٢٩،٣٦٢
  



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٣٥(صفحة 

  )تتمة(المحتملة وفقاً للقطاع االقتصادي االلتزامات وتوزيع الموجودات والمطلوبات   ٢٧
    ------------------------------م ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  كما في -----------------------------

    التصنيع    الزراعة    التجارة    الخدمات    التمويل    شخصي    اإلجمالي

  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

ألف ريال 
  ألف ريال يمني  يمني

ألف ريال 
  الموجودات ألف ريال يمني  يمني

١١،٤٤٩،٧١٦  -  ١١،٤٤٩،٧١٦  -  -  -  - 
النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات 

  لدى البنك المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك   -   -   -   -  ٢٧،٥٣٣،١٧٦   -  ٢٧،٥٣٣،١٧٦

  صافي، أذون الخزانة  -   -   -   -  ٥٧،٦٦٠،١٢٨   -  ٥٧،٦٦٠،١٢٨

٧٥٧،١٦٧  -  ٥،٣٢٨،٣٠٣  ١٣،٢٢٩  ٦،٥٩٩  ٢،١٦٨،٦٣١  ٨،٢٧٣،٩٢٩ 

بعد ، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء
  المخصصات

  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع -  -  -  -  ٣٠١،٩٧٧  -  ٣٠١،٩٧٧

  إجمالي الموجودات ٧٥٧،١٦٧  -  ٥،٣٢٨،٣٠٣  ١٣،٢٢٩  ٩٦،٩٥١،٥٩٦  ٢،١٦٨،٦٣١  ١٠٥،٢١٨،٩٢٦

  المطلوبات             

  األرصدة المستحقة للبنوك -  -  -  -  ٢٩١،٥٣٧  -  ٢٩١،٥٣٧

  ودائع العمالء  ١،٦٢٤،٢٢٤  ١٧١،٧٧٤  ١٣،٩٨٥،٩٤١  ٢،٤٩٦،٢٦١  ٣٦٤،٦٩٤  ٧٣،١٩١،٤٣٣  ٩١،٨٣٤،٣٢٧

 إجمالي المطلوبات  ١،٦٢٤،٢٢٤  ١٧١،٧٧٤  ١٣،٩٨٥،٩٤١  ٢،٤٩٦،٢٦١  ٦٥٦،٢٣١  ٧٣،١٩١،٤٣٣  ٩٢،١٢٥،٨٦٤

  الحسابات النظامية وااللتزامات األخرى ٣،٠٢٥،٣٤١  ٥،٢٣٨  ١٥،٩٧٧،٣٢٥  ١٧٢،٤٠١  ٢،١٩٦،١٢٦  ٤،٧٤٩،٤٩٩   ٢٦،١٢٥،٩٣٠
  

  المحتملة وفقاً للموقع الجغرافيااللتزامات وطلوبات توزيع الموجودات والم  ٢٨
    ---------------------------م ٢٠١١ سبتمبر ٣٠  كما في --------------------------

    أوروبا    آسيا    أفريقيا    اإلجمالي
الواليات المتحدة 

    األمريكية
الجمهورية 

  الموجودات  ةاليمني

٧،٩١٠،٤٦٥  -  -  -    -  ٧،٩١٠،٤٦٥ 

نقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك ال
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك  ٢،٩٣١،٢٦٠  ١،٦٢٦،٦٨٥  ٨،٨٤١،٠٧٥  ٦،٩٣٩،٥١٨   ١٢٨،٠٠٩  ٢٠،٤٦٦،٥٤٧

 صافي،  أذون الخزانة ٦١،٠٤٧،١١٧   -   -  -    -  ٦١،٠٤٧،١١٧

  بعد المخصصات، قدمة للعمالءالقروض والسلفيات الم ٧،٨٤٦،٠٥٧  -  -  -    -  ٧،٨٤٦،٠٥٧

  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع ١٢٤،٦٢٨   -   -  ١٧٧،٣٤٩    -  ٣٠١،٩٧٧

  إجمالي الموجودات ٧٩،٨٥٩،٥٢٧  ١،٦٢٦،٦٨٥  ٨،٨٤١،٠٧٥  ٧،١١٦،٨٦٧   ١٢٨،٠٠٩  ٩٧،٥٧٢،١٦٣

  المطلوبات            

  األرصدة المستحقة للبنوك -  -  -  ٢٩١،٤٥٨    -  ٢٩١،٤٥٨

  ودائع العمالء ٨٢،٥٤٣،٠١٥  -   -  -    -  ٨٢،٥٤٣،٠١٥

  إجمالي المطلوبات ٨٢،٥٤٣،٠١٥  -   -  ٢٩١،٤٥٨    -  ٨٢،٨٣٤،٤٧٣
  



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٣٦(صفحة 

  )تتمة(المحتملة وفقاً للموقع الجغرافي االلتزامات وتوزيع الموجودات والمطلوبات   ٢٨
    - - -- - -- -- - -- - --- - -- - -- -- -- -م ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  كما في -- -- - -- - -- -- - -- - -- -- - -- - -- 

    أوروبا    آسيا    أفريقيا    اإلجمالي
الواليات المتحدة 

    األمريكية
الجمهورية 

  اليمنية
  

  الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

١١،٤٤٩،٧١٦  -  -  -    -  ١١،٤٤٩،٧١٦ 

دة االحتياطيات لدى البنك النقدية في الصندوق وأرص
  المركزي اليمني

  األرصدة لدى البنوك  ٣،٠٤٢،٣٩٣  ٣،٥٩٧،٣٠٠  ١٠،٩٠٨،٠٨٨  ٩،٨٨٢،٤٨٢   ١٠٢،٩١٣  ٢٧،٥٣٣،١٧٦

 صافي،  أذون الخزانة ٥٧،٦٦٠،١٢٨   -   -  -    -  ٥٧،٦٦٠،١٢٨

  مخصصاتبعد ال، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٨،٢٧٣،٩٢٩  -  -  -    -  ٨،٢٧٣،٩٢٩

  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع ١٢٤،٦٢٨   -   -  ١٧٧،٣٤٩    -  ٣٠١،٩٧٧

  إجمالي الموجودات ٨٠،٥٥٠،٧٩٤  ٣،٥٩٧،٣٠٠  ١٠،٩٠٨،٠٨٨  ١٠،٠٥٩،٨٣١   ١٠٢،٩١٣  ١٠٥،٢١٨،٩٢٦

  المطلوبات            

  لمستحقة للبنوكاألرصدة ا -  -  -  ٢٩١،٥٣٧    -  ٢٩١،٥٣٧

  ودائع العمالء ٩١،٨٣٤،٣٢٧  -   -  -    -  ٩١،٨٣٤،٣٢٧

  إجمالي المطلوبات ٩١،٨٣٤،٣٢٧  -   -  ٢٩١،٥٣٧    -  ٩٢،١٢٥،٨٦٤

  استحقاقات الموجودات والمطلوبات  ٢٩
    --------------------- م٢٠١١ سبتمبر ٣٠كما في   --------------------

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
   أشهر٦من 

    إلى سنة
   إلى٣من 
     أشهر٦

  أقل من
   أشهر٣

  

  الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

  النقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني ٧،٩١٠،٤٦٥  -  -  -  ٧،٩١٠،٤٦٥

  األرصدة لدى البنوك   ١٨،٦٤٠،٧٨٧  ٣٣٥،٦٢٠  ١،٤٠٤،٦٢٠  ٨٥،٥٢٠  ٢٠،٤٦٦،٥٤٧

 أذون الخزانة، صافي ٣٧،٠٨٩،٦٥٨   ١٠،٢٣٦،٥٥١   ١٣،٧٢٠،٩٠٨  -  ٦١،٠٤٧،١١٧

  بعد المخصصات، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٢،٠١٥،٠٠٢  ٢٠٧،٩٣٧  ٤،٣٧٦،٤١٩  ١،٢٤٦،٦٩٩  ٧،٨٤٦،٠٥٧

  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع -   -   -  ٣٠١،٩٧٧  ٣٠١،٩٧٧

  إجمالي الموجودات ٦٥،٦٥٥،٩١٢  ١٠،٧٨٠،١٠٨  ١٩،٥٠١،٩٤٧  ١،٦٣٤،١٩٦  ٩٧،٥٧٢،١٦٣
  المطلوبات          

  األرصدة المستحقة للبنوك ٢٩١،٤٥٨  -  -  -  ٢٩١،٤٥٨

   العمالءودائع ٥٣،٦٤٨،٠١٤  ٩،٢١٣،٩٨٥   ١٩،٢٥٣،٤٦٢  ٤٢٧،٥٥٤  ٨٢،٥٤٣،٠١٥

  إجمالي المطلوبات ٥٣،٩٣٩،٤٧٢  ٩،٢١٣،٩٨٥   ١٩،٢٥٣،٤٦٢  ٤٢٧،٥٥٤  ٨٢،٨٣٤،٤٧٣

  صافي الفجوة ١١،٧١٦،٤٤٠   ١،٥٦٦،١٢٣   ٢٤٨،٤٨٥  ١،٢٠٦،٦٤٢  ١٤،٧٣٧،٦٩٠
  



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٣٧(صفحة 

  )تتمة (استحقاقات الموجودات والمطلوبات  ٢٩
    - - -- - -- ---- -- -- - -- - -- -- -- - - م٢٠١٠ ديسمبر ٣١ كما في - -- -- - -- -- - -- -- -- - -- - 

    اإلجمالي
  أكثر

    من سنة
   أشهر٦من 

    إلى سنة
   إلى٣من 
     أشهر٦

  أقل من
     أشهر٣

  الموجودات ألف ريال يمني  ألف ريال يمني   ألف ريال يمني  ألف ريال يمني  ألف ريال يمني

  كزي اليمنيالنقدية في الصندوق وأرصدة االحتياطيات لدى البنك المر ١١،٤٤٩،٧١٦  -  -  -  ١١،٤٤٩،٧١٦

  األرصدة لدى البنوك   ٢٣،٥٩٥،٢٨٦  ١،٣٨٢،٥٣٠  ٢،٤٦٩،٨٤٠  ٨٥،٥٢٠  ٢٧،٥٣٣،١٧٦

 صافي، أذون الخزانة ٤٣،٠٧٩،٢٨٥   ٦،٥٨٨،١١٦   ٧،٩٩٢،٧٢٧  -  ٥٧،٦٦٠،١٢٨

  بعد المخصصات، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء ٢،٦٦٧،٤٨١  ٥٠٠،٥١٣  ٤،٠٩١،٧٣١  ١،٠١٤،٢٠٤  ٨،٢٧٣،٩٢٩

  صافي، االستثمارات المتوفرة للبيع -   -   -  ٣٠١،٩٧٧  ٣٠١،٩٧٧

  إجمالي الموجودات ٨٠،٧٩١،٧٦٨  ٨،٤٧١،١٥٩  ١٤،٥٥٤،٢٩٨  ١،٤٠١،٧٠١  ١٠٥،٢١٨،٩٢٦
  المطلوبات          

  األرصدة المستحقة للبنوك ٢٩١،٥٣٧  -  -  -  ٢٩١،٥٣٧

  ودائع العمالء ٥٨،٤٣٢،٥١٣  ٩،٨٦٥،٨٦٨   ٢٣،٣٠٨،٧٣٠  ٢٢٧،٢١٦  ٩١،٨٣٤،٣٢٧

  إجمالي المطلوبات ٥٨،٧٢٤،٠٥٠  ٩،٨٦٥،٨٦٨   ٢٣،٣٠٨،٧٣٠  ٢٢٧،٢١٦  ٩٢،١٢٥،٨٦٤

  صافي الفجوة ٢٢،٠٦٧،٧١٨   )١،٣٩٤،٧٠٩(   )٨،٧٥٤،٤٣٢(  ١،١٧٤،٤٨٥  ١٣،٠٩٣،٠٦٢

  لوبات متوسط أسعار الفوائد على الموجودات والمط  ٣٠

      -------------- م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ في كما ------------- 
      ريال يمني    دوالر أمريكي    ريال سعودي    جنيه إسترليني    يورو

  الموجودات     %    %    %    %    %
  أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني   -    -    -    -   -
  : األرصدة لدى البنوك                    
  الحسابات الجارية    -    -   -    -    -

  الودائع ألجل   -    ١,٠٧    ٠,٢٦    ٠,٦٣    ٠,٧٨
  صافي، أذون الخزانة    ٢٢,٧٦    -    -    -    -

-    -    -    ٢٣,٠٠    ٧,٧٥    
بعد ، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء

  المخصصات

  المطلوبات                    

  ودائع العمالء   ٢٠,٠٠   ٠,٢٥   ٠,٢٥   ٠,٢٥   ٠,٢٥
                    

      ---------------- م٢٠١٠ ديسمبر ٣١ كما في -----------------

    يورو
جنيه 

      ريال يمني    دوالر أمريكي    ريال سعودي    إسترليني
  الموجودات    %    %    %    %    %
  أرصدة االحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني   -    -    -    -   -
  : األرصدة لدى البنوك                    
  اريةالحسابات الج    -    -   -    -    -

  الودائع ألجل   -    ١,٧٦    ٠,٣٢    ٠,٧٩    ٠,٣٧
  صافي، أذون الخزانة    ٢٢,٩٨    -    -    -    -

-    -    -    ٢٣,٠٠    ٧,٧٥    
بعد ، القروض والسلفيات المقدمة للعمالء

  المخصصات



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٣٨(صفحة 

      -------------- م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ في كما ------------- 
      ريال يمني    دوالر أمريكي    ريال سعودي    جنيه إسترليني    يورو

  المطلوبات                    

  ودائع العمالء   ١٨,٠٠   ٠,٢٥   ٠,٢٥   ٠,٢٥   ٠,٢٥
  أنشطة األمانة ٣١

  .نيابة عن الحكومةالذي يديره البنك المشروع السكني باستثناء بالنيابة عن آخرين آلخرين أو  موجوداتو يدير  يحتفظ البنك أال

  الموجودات والمطلوبات المحتملة ٣٢

سة وعدم رفع البنك عدداً من القضايا أمام محكمة األموال العامة والمحكمة التجارية االبتدائية ضد موظفين سابقين وعمالء بشأن مبالغ مختل
 قامت إدارة البنك بتقديم مخصصات ،وحيث توجد قضايا مرفوعة ضد البنك في المحاكم المختصة.  على التوالي،سداد المديونيات المستحقة

ال أنها لم  إ، وبالرغم من أنه قد حكم فيها لصالح البنك،بالنسبة لبعض القضايا.  البيانات المالية المرحليةأو جزئية لهذه الحاالت في / كاملة و
  . في حين ال تزال القضايا األخرى تنتظر دورها أمام المحاكم،تنفذ بعد

   ز العمالت األجنبية المهمةمراك ٣٣

 باإلضافة إلى سقف إلجمالي حدهسقوفاً لمراكز العمالت األجنبية لكل عملة على ، م١٩٩٨لسنة ) ٦(يحدد منشور البنك المركزي اليمني رقم 
  . من رأس المال واالحتياطيات على التوالي% ٢٥و% ١٥وف بنسبة هذه السق. كل العمالت

  :كان لدى البنك مراكز العمالت األجنبية المهمة التاليةالسنة / نهاية الفترة كما في 

   ---م٢٠١١ سبتمبر ٣٠---   ---م٢٠١٠ ديسمبر ٣١---
ألف ريال 

    %   يمني
ألف ريال 

    %   يمني

  دوالر أمريكي )٠,٨٥(  )١١٦،٥٢١(   )٠,٩٥(  )١٢٩،١٣٥(

  جنيه إسترليني ٠,٤١  ٥٥،٣٧٧   ٠,٠٣  ٣،٩٨٢

 يورو ١,٤٠  ١٩٠،٣٠٧   ٠,٢١  ٢٨،٥٩٧

  ريال سعودي ٠,٥٠  ٦٧،٦١٤   ٠,٤٠  ٥٣،٧٦٠

 فرنك سويسري ٠,٢١  ٢٨،٢٦٣   ٠,٢٠  ٢٦،٩٨٦

  ين ياباني  ٠,٠٧  ٩،٩٢٤    ٠,١١  ١٤،٥٦٠

  درهم إماراتي  ٠,٠١  ٨،٦٢٢    ٠,٠٧  ٩،٢٦٣

  أخرى ٠,٠٠  ١٩   ٠,٠٠  ١٩

  إجمالي مراكز العمالت األجنبية المهمة  ١,٧٥   ٢٤٣،٦٠٥    ٠,٠٧   ٨،٠٣٢

 ٢١٣,٨٠: م٢٠١٠ ديسمبر ٣١( أمريكي دوالر/   ريال يمني٢١٣,٨٠مبلغ  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠في كما سعر صرف الدوالر األمريكي بلغ 
  ). أمريكي دوالر /ريال يمني

 االلتزامات الرأسمالية  ٣٤

  ).شيء ال: م٢٠١٠ ديسمبر ٣١ (م٢٠١١ سبتمبر ٣٠كما في على البنك التزامات رأسمالية ال توجد 

  برنامج تحديث وتطوير البنك  ٣٥



  البنك األهلي اليمني
  )تتمة(يانات المالية المرحلية اإليضاحات حول الب

  م٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةلألشهر 
 

  )٣٩(صفحة 

 الجزء استكمال صددب والبنك. والتطوير التحديث برنامج من األول بالجزء المرتبطة المراحل معظم تنفيذ منم ٢٠٠٩سنة  خالل البنك انتهي
 .الخاصة المالية موارده من البرنامج هذا من الجزأين تكلفة البنك يمول. والتكنولوجيا الهيكلة برنامج بتنفيذ تبطوالمر برنامجال من الثاني

  أرقام المقارنة  ٣٦
 يةالبيانات المالية المرحل توحد جميع المبالغ المدرجة أو يتم اإلفصاح عنها في ،باستثناء الحاالت التي يسمح أو يطلب معيار أو تفسير غير ذلك

    .للبنك مع معلومات مقارنة
 


